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Hensikt med planarbeidet: 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere delområdene KBA3 og KBA4 i Aursmoen sentrum. 
Det planlegges bruk av arealet til næringsbebyggelse, hovedsakelig kontor, lager og handel med 
plasskrevende varer. Antall etasjer: 1-2 etasjer. Det ønskes en fleksibel plan. 
 
Planområdet: 
Planområde omfatter Gnr. 193, Bnr. 52, 70, 72, 79 og deler av 243/7. Som er på om lag 32 daa. Deler 
av området er bebygget. Deler av området er tomter regulert til kombinert bygge- og anleggsformål 
(KBA3-4) i områderegulering for Aursmoen (2013). Gbnr. 243/7 er FV 1469 og deler av denne vil bli 
inkludert i planområdet for adkomst til planområdet og for markering av frisikt. 
 
Planprogram/konsekvensutredning: 
Konsekvensutredning er ikke nødvendig da tiltaket er i tråd med kommuneplanen. 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel  
Planområdet er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanen 
Deler av planområdet ligger innenfor støysone 
Planområdet ligger innenfor hensynssone ras- og skredfare 
 
Reguleringsplaner 
Områdereguleringsplanen for Aursmoen sentrum legges til grunn for planarbeidet med 
detaljregulering. 
 
Utredninger og analyser: 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Det må gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse 
 
 



Grunnforhold 
Ved detaljregulering eller ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge en geoteknisk vurdering 
av byggegrunnen. 
 
Området ligger i Hensynssone H310 – Skred i kommuneplanen. Se bestemmelse i kommuneplanen. 
 
Støy 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal ligge til grunn for planarbeidet. 
 
Teknisk infrastruktur: 
Veger, gang/sykkel vei 

- Planområdet inneholder ingen offentlige veier 
- Det bør anlegges fortau fra fylkesveien og inn på planområdet 
- For kjørevei og fortau i planområdet skal veinormen følges 
- Det kan diskuteres på et senere tidspunkt om veistrekningen kan overdras til kommunen 
- Muligheter for å justere veitraseen KV14 
- KV14 kan stoppes i sving og må ikke føres fram til KBA5 grunnet at området er avsatt til 

sentrumsformål i kommuneplanen og derfor vil den få endret adkomst. 
- Veistrekningen skal detaljprosjektertes i planprosessen som offentlig vei. 

 
Vann, spillvann og overvann (VAO) 

- Vann, spillvann og overvannsledninger må i varetas. Kommer ledningene i konflikt med nye 
tiltak må ledninger flyttes. 

- Hovedvannledning går ved grensen sør i planområdet. Det må lages hensynssone på 4 meter 
til hver side av ledningen. I denne hensynssonen kan det ikke plasseres konstruksjoner eller 
byggverk. 

- Detaljprosjektering av VAO skal godkjennes av KTD 
- Overvannskapasiteten er liten på området. 
- Overvann må løses på tomten med infiltrasjon/forrøyning 
- Muligens leire i grunnen 
- Maks innslipp på overvannsnettet er 1l/s   

 
Slukkevann  

- Det er kapasitet til slukkevann 
 
Annet: 
Planavgrensning 
Plangrensen følger eiendomsgrensen. Ved avkjørsel til fylkesveien utvides plangrensen slik at hele 
avkjørselen med siktlinjer blir med på detaljreguleringsplanen. 
 
Eiendomsgrenser 
Eiendomsgrensene skal være koordinatfestede. Eiendomsgrenser som ikke er fastsatte må 
koordinatfestes. Oppmålingsforretning må bestilles og reguleringsplanen utarbeides etter 
eiendomsgrensene. 
 
Avklaringer 
Det må gjøres avklaring med eier i vest i forhold til tidligere varselet planoppstart for avklaring 
angående avkjøring fra deres tomt og inn på Kv14.  
 
Varsel om oppstart: 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og sendes til grunneiere, offentlige etater og 
andre berørte. Naboliste bestilles fra Infoland. 



 
Saksbehandler leverer: 

- Høringsliste 


