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SAMMENDRAG  

 

Kommunen utarbeidet i 2015 en tilstandsrapport for natur og miljø for første gang. Fra og med 2015 

har kommunen utarbeidet en ny tilstandsrapport for natur og miljø årlig. Tilstandsrapport 2018 – natur 

og miljø er således kommunens fjerde tilstandsrapport på fagfeltet.  

Arbeidet med tilstandsrapporten er basert på et bredt spekter av kilder og informasjon, med 

utgangspunkt i allerede tilgjengelig kunnskap.  

Tilstandsrapport 2018 – natur og miljø viser følgende: 

▪ Det ble i 2017 vedtatt to reguleringsplaner i kommunen. Det var registrert sårbar/sjelden natur 

ved begge. Denne ble vurdert opp mot andre hensyn i reguleringsplanprosessen. 

▪ Fylkesmannen har fremmet innsigelse til førstegangsbehandlingen av detaljregulering for 

Strandveien 1 med begrunnelse om at de mener hensynet til naturverdier og ansvaret for å 

ivareta nasjonalt viktig naturtypelokaliteter veier tyngre enn de samfunnsmessige fordelene 

ved å tillate utbyggingen med utfylling i Nitelva. 

▪ Nedre Romerike Vannverk (NRV) har søkt Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) om 

konsesjon til neddemming av Åmotdammen og Ramstadsjøen. Rælingen er høringsinstans i 

saken og har avgitt uttalelse. Etter avklaring om det gis konsesjon eller ikke vil det bli tatt 

stilling til eier- og driftsforholdene av dammene.  

▪ Kommunens raviner er kartlagt og verdsatt, i prosessen ble til sammen 40 naturtypelokaliteter 

kartfestet, av disse var 15 ravineavgrensninger. 

▪ Kommunens kartleggingsstatus for sjelden og sårbar naturtyper anses som god, men 

beskrivelsene av naturtypene er i mange tilfeller ikke etter dagens standard. Det finnes også 

enkelte naturtyper som anses å være dårlig kartlagt, enten på grunn av ny metodikk for 

kartlegging, ny forvaltningsstatus for naturtypen og/eller mørketall i registreringene. Dette 

gjelder i hovedsak for damlokaliteter og rike sumpskoger, og til dels for ravinesystemene.  

▪ Det er utarbeidet et nytt system for behandling av detaljreguleringsplaner. Systemet skal sikre 

likebehandling av reguleringssaker og forutsigbarhet for kommunen og forslagsstiller. I 

forbindelse med utarbeidelsen er det laget såkalte innholdsverktøy for de ulike hensynene 

som skal ivaretas i en reguleringsplanprosess, blant annet natur, klimatilpasning, idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer, samt landbruk. 

▪ Det ble i 2017 behandlet fire søknader om dispensasjon i naturreservatene i Rælingen, hvorav 

tre var i Nordre Øyeren naturreservat og en var i Ramstadslottet. Fylkesmannen ga 

dispensasjon i alle sakene. 

▪ Det ble i 2017 utført tiltak for å bekjempe de fremmede artene kjempebjørnekjeks, 

parkslirekne, kjempespringfrø og kanadagås. Kommunen har per i dag en mangelfull 

kartlegging av de tre planteartene. Resultatene fra kartleggingen de siste årene viser at 

tiltakene de seneste årene kan ha hatt en effekt på kjempebjørnekjeks.  

▪ Det ble gjennomført skadefelling av kanadagås ved Myrdammen og Åmotdammen. Som følge 

av dette sparte kommunen betydelige ressurser på rydding og fjerning av ekskrementer på 

badeplassene. 

▪ Kommunen arrangerte foredrag om brunskogsneglen i 2017 for å opplyse og informere 

innbyggere om sneglens biologi og bekjempelsesmetodikk av arten.  

▪ Det ble fremmet interpellasjon i kommunestyret om tilførselsveien mellom Blystadlia og 

Marikollen. Det pågår nå prosess med å få tettet rettet i avvik som ble avdekket som følge av 

påfølgende tilsyn.  

▪ Totalt har kommunen 28 registrerte eiker som oppfyller kravene til forskriftseiker, det vil si hule 

eiker. To av lokalitetene er vurdert som svært viktige, ni som viktige og 17 som lokalt viktige.   

▪ Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble i 2017 vedtatt av kommunestyret, 

hovedmålsettingene i planen fokuserer på at flest mulig skal kunne være aktive og at det skal 

være god tilgang til både Østmarka og Øyeren.  
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▪ I kommunens statlige sikrede friluftsområder er det gjennomført tiltak ved Torva med å 

utbedre volleyballbane og lekeapparater og universelt utformet vei ut på brygga. I tillegg er 

hytta på Myrdammen rehabilitert. Det ble satt opp vedskjul ved alle faste grill- og bålplasser, 

som etterfylles regelmessig med ved.  

▪ Det er fem kommunale parkeringer som kan tilby et godt utgangspunkt for å komme seg ut i 

marka. 

▪ Det ble i 2017 vedtatt ny bestandsplan for elg for Rælingen elgvald for en treårsperiode. 

Kvoten ble satt til 15 dyr per år, likt som for forrige tre års periode. 

▪ Det var en dramatisk nedgang i antall felte elg i 2017 (5 dyr til sammen). Det er første gang 

det ble felt mindre enn 10 elger i Rælingen siden 1990. 

▪ Det er en stor rådyrbestand i Rælingen kommune og bestanden er spesielt tett i 

landbruksområdene ned mot Øyeren. Antall felte rådyr under jakt ble nesten fordoblet fra 

2016, likevel var antallet trafikkdrepte rådyr 26 % høyere enn antallet felt under jakt i 2017. 

▪ Rælingen kommune har en relativt god oversikt over hvilke vann som er aktivt tatt i bruk av 

bever. Det ble ikke gjennomført jakt på bever i 2017 i påvente av ny lokal forskrift. 

▪ Det er rapportert om 39 fallvilthendelser i kommunen i 2017, det er en dramatisk økning fra 

2016 (14) og 2015 (20) og 2014 (20). Dette skyldes feilrapportering fra tidligere og det er ikke 

hensiktsmessig å sammenligne statistikken fra tidligere år.  

▪ Det ble i 2017 satt ut omtrent 1600 ørret fordelt på 17 vann i kommunen. 

▪ Det kom fire søknader om motorferdsel i marka. Det ble gitt tillatelse i tre av tilfellene, mens 

den fjerde gikk til Fylkesmannen da den gjaldt ferdsel i et av reservatene.  

▪ I 2017 søkte 78 % av gårdbrukerne i Rælingen på midler fra Regionalt miljøprogram, det 

omfatter både tiltak innen kulturlandskap og forurensning. 30 % av kornarealet var omfattet av 

tiltak med ingen/utsatt jordarbeidning. Det ble omsøkt tilskudd til skjøtsel av 1092 daa med 

verdifull beitemark.  

▪ Det ble i 2017 ikke omsøkt tilskudd til prosjekter med tiltak mot forurensning innenfor SMIL-

ordningen i kommunen. Det ble søkt om støtte til et prosjekt gjennom SMIL-ordningen for å 

holde gamle beiter åpne, prosjektet fikk innvilget støtte.  

▪ Det ble ikke foretatt avkorting hos noen foretak for manglende eller mangelfull gjødslingsplan i 

2017. Det ble heller ikke foretatt avkortning i produksjonstilskudd som følge av manglende 

plantevernjournal. Det var heller ingen meldinger om bruk av avløpsslam eller søknader om 

planering.  

▪ Det ble gjennomført en temporær skolehage i Rådhushagen i samarbeid med Fjerdingby 

barneskole SFO. I tillegg har elever ved Smestad skole snekret humlekasser i samarbeid med 

Aktivum. De ble satt opp rundt rådhuset sammen med informasjon om viktigheten av insekter 

og humler, som elevene hadde utarbeidet selv. Når elevene fra Fjerdingby skole høstet hagen 

i slutten av september, ble det satt pollinatorvennlige blomsterløk slik at det skal bli mat å 

finne for humlene når de kryper ut av humlekassene rundt rådhuset til våren. 

▪ 33 % av jordbruksarealet i Rælingen drives økologisk.  

▪ Kommunen behandlet i 2017 en søknad om omdisponering av dyrka mark etter jordloven, det 

ble også vedtatt en detaljreguleringsplan som vil medføre omdisponering av dyrka mark.  

▪ Det ble i 2017 avvirket 4500 kubikk tømmer i Rælingen. Det har vært ganske jevnt de siste 

årene. Det er også en sunn økning i antall planter satt, etter to år uten planting. Antall planter 

som er satt er en direkte følga av hva som er hogget på granmark de siste årene. Antall daa 

produktiv skog er svakt nedadgående i kommunen.  

▪ Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt av kommunestyret høsten 2017. 

▪ I kommunen er det 13 reguleringsplaner som omfatter arealer for vern av kulturmiljø eller 

kulturminner. Det innebærer at kommunen har et areal som omfatter 37 dekar med formelt 

vern av kulturminner og kulturmiljøer.  

▪ Det ble opprettet et nettverk for å følge opp kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer. 

Det består av representanter fra plan- og byggesak, Rælingen historielag i tillegg til kultursjef 

og kulturkonsulent.  
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▪ Utredning for valg av miljøledelsesverktøy ble ferdigstilt våren 2017, anbefalingen den kom 

med var at kommunen burde videreutvikle sitt eget system for å sikre en god miljøledelse av 

kommunen. Anbefalingen ble tatt med i Tilstandsrapport 2017 – natur og miljø. Det er blitt 

utarbeidet en beskrivelse av prosjektet med forslag til fremdrift og organisering for å 

gjennomføre rapportens og utredningens anbefaling.  

▪ Kommunens energisparekontrakter (EPC) er i drifts- og oppfølgingsfasen. Estimert besparelse 

av energibruket for 2017 i forhold til 1991 er 14,5 %.  

▪ Arbeidet med å koble byggene på Løvenstad til fjernvarmenettet, samt arbeid med å etablere 

brønnpark og en nærvarmesentral på Fjerdingby har pågått i 2017. Samtidig har planlegging 

av en tilsvarende løsning for Fjerdingby skole og rådhuset pågått.  

▪ Det ble ikke miljøfyrtårnsertifisert noen bedrifter i 2017. 

▪ Miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter brukes ved alle aktuelle prosjekter. Revisjon av 

programmene er igangsatt for å øke ambisjonsnivået i 2018. 

▪ Det er i løpet av 2017 utarbeidet et digitalt sykkelkart for kommunen. Kartet ligger foreløpig på 

intranett og er ikke gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere. 

▪ Det er kjøpt inn 4 barnesykler med hjelmer, sykkelpumper og gule vester. Dette kan skolene 

låne gratis. 

▪ Det er anskaffet 6 elbiler i 2017 og kommunen benytter nå totalt 7 elektriske kjøretøy. I tillegg 

har Enhet for hjemmebaserte tjenester kjøpt inn 2 el-sykler, samt 3 vanlige sykler til bruk for 

de ansatte. Rådhuset har også to el-sykler og to vanlige sykler som er til bruk for de ansatte.  

▪ Det ble gjennomført en innbyggerkampanje for etablering av ladepunkter for borettslag og 

sameier, kommunen mottok 10 søknader med til sammen 147 planlagte plasser. Dette var 

langt mer enn kommunen hadde midler til å tildele. Det ble tildelt midler til fire av søknadene, 

til sammen støtte til 11 punkter.  

▪ Det ble arrangert bilfri dag i forbindelse med europeisk mobilitetsuke.  

▪ Kommunen har vedtatt ny overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse hvor hendelser forårsaket 

av endringer i klima har vært sentrale.  

▪ Det er vedtatt nye retningslinjer for overvannshåndtering. 

▪ Det er etablert en årlig Renofiluke i barnehagene. Det er etablert et samarbeid med RoAF der 

barnehager i Rælingen inngår i et pilotprosjekt for holdningsskapende arbeid knyttet til klima 

og miljø i regi av deres nytilsatte miljøagenter. 

▪ På ungdomstrinnet er det jobbet med Renofil i ungdomsrådet med en plan om å arrangere en 

klimakonferanse for ungdomsskoleelever våren 2018.   

▪ Vannforbruket er normalt for de kommunale byggene der det er sammenlignbare normtall, 

bortsett fra Sandbekken skole som har rapportert et høyt forbruk over de tre siste årene.  

▪ Det ble i 2017 innmeldt fire forsøplingssaker på private eiendommer.  

▪ Det er registrert totalt 388 oljetanker i kommunen. Det er registrert 268 oljetanker i bruk, 68 

oljetanker som ikke er i bruk, 17 har ukjent status, og totalt er 35 tanker sanert. De 17 

oljetankene hvor statusen er ukjent vurderes som private anlegg som er i bruk. Oljetankene i 

bruk er fordelt på 262 private eiendommer, 7 i borettslag, 8 i offentlig/kommunalt eie, og 8 

næringseiendommer. Det ble fjernet 10 oljetanker forskriftsmessig i 2017. Kommunen mottok 

7 søknader om dispensasjon. Det ble gitt 6 tillatelser. 

▪ Sesongen 2017–2018 viser en liten økning i saltforbruket på kommunale veier siden 

sesongen 2015–2016. Økningen er et resultat av værforholdene som har gjort det nødvendig 

å salte veiene.  

▪ For Rælingens del av vannområde Leira-Nitelva er tilstanden for vannforekomstene dårlig til 

moderat (under miljømålene). For vannområde Øyeren er vann og bekker over marin grense 

og områder med minimal påvirkning, i god og svær god tilstand. Under marin grense er det 

dårlig til moderat tilstand.  

▪ Rælingen kommune har seks kunstgressbaner. Det er etterfylt gummigranulat på fire av disse. 

Dette er banene der det er vinterdrift. I snitt etterfylles det 4,4 tonn gummigranulat årlig (Snittet 

for Norge er 3-5 tonn granulat årlig pr.bane). 
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▪ Det er 18 husstander som er koblet til det kommunale ledningsnettet i 2017 og som ikke 

lenger regnes for å ha spredt avløp. 72 husstander er ikke koblet til. Det er sendt ut varsel om 

pålegg for oppgradering til 24 husstander. De resterende private avløpsanleggene skal kobles 

til kommunalt ledningsnett. 

▪ Det ble ikke gitt noen tillatelser til inngrep i vassdrag i 2017. 

▪ Det ble utarbeidet en støykartlegging for Oslo byområde, herunder Rælingen, i 2017. Denne 

danner grunnlag for ny temaplan for støy som planlegges vedtatt i 2018.   
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FORMÅL OG BEHOV 
 
Naturen og våre fysiske omgivelser har alltid vært en viktig del av menneskers liv og en premiss for 

vår eksistens på jorda. Vi trenger natur for å gi oss blant annet mat og vann, medisiner og ren luft. 

Den kan beskytte oss mot flom og skred. Den spiller en viktig rolle for menneskers opplevelser og 

kunnskap og er således en forutsetning for å kunne utøve rekreasjon, friluftsliv, naturbasert reiseliv og 

åndelig berikelse. Hvordan mennesker bruker og forholder seg til naturen har endret seg gjennom 

tidene. Vi har i dagens samfunn og kultur et mer distansert forhold til den, og det er ikke like enkelt å 

se hva det er naturen gir oss av goder som tidligere. Samtidig har vår utnyttelse av den blitt større og 

mer intens. I dagens samfunn bruker nordmenn i sitt daglige liv stort sett naturen til rekreasjon og for å 

finne tilbake til ro og stillhet. 

Kommunens arbeid knyttet til natur og miljø er forankret i ulike lover, nasjonale målsettinger, regionale 

målsettinger, samt i ulike lokale planer og strategier. Miljøproblemene er sektorovergripende både i 

årsaker og i virkninger, og miljøet rammes av den samlede virkningen av den påvirkningen det blir 

utsatt for. Det meste av lovgivningen og planverket retter seg imidlertid i første rekke mot behov og 

oppgaver innenfor en enkelt næring eller virksomhetstype. Dette kan gjøre at den samlede 

belastningen for den påvirkningen som blir påført miljøet kan være vanskelig å få øye på, samt at 

hensynene vi tar på miljøområde for å avbøte skade, i enkelte tilfeller kan fungere negativt for et annet 

miljøhensyn. Dette gjør forvaltning av natur og miljø til en kompleks oppgave som derfor ikke kan 

være sektorbasert, men må integreres i samfunnsplanlegging og beslutninger innenfor mange 

områder. At det tas hensyn til naturen ved all virksomhet, gjennom bærekraftig bruk, er en forutsetning 

for at naturen sikres for kommende generasjoner.   

Alle virksomheter i kommunen har et selvstendig ansvar for at hensyn til natur og miljø blir en integrert 

del av arbeidet som utføres i den daglige driften, og flere av kommunens enheter utfører arbeid som 

er med på å bevare eller fremme kommunens natur og miljø. På samme måte er det mange som 

jobber med å skadebegrense og tilpasse seg virkningen av endringer. Det er rådmannen som har det 

overordnede koordinerings- og pådriveransvaret for miljøarbeidet i kommunen, herunder hovedansvar 

for klima- og energiplanen, naturmangfold, miljøsertifisering, miljøkommunikasjon og -rapportering.   

Siden arbeidet med natur og miljø skjer på ulike enheter i kommunen, på forskjellige fagfelt samt på 

forskjellige nivåer og tilknyttet forskjellige lovverk og planer, er det et behov for å samle og synliggjøre 

kommunens arbeid på området for å sikre at kommunen samlet beveger seg i riktig retning. Formålet 

med tilstandsrapport for natur og miljø er å synliggjøre kommunens innsats ovenfor egen 

administrasjon, politikere og innbyggere, samtidig som den skal gi retning for videre arbeid innen dette 

feltet.  

 
Rælingen har mye natur og nærheten til Østmarka og Øyeren er kommunens fysiske fortrinn 

og særpreg. Rælingen kommunes visjon om å være en trivselskommune med nærhet til 

Østmarka og Øyeren innebærer at kommunens fysiske utforming og mulighet for å oppleve 

natur anses som en ressurs som kan ha positiv innvirkning på innbyggernes helse og 

livskvalitet.  

Visjonen er et verbalt uttrykk for det Rælingen kommune ønsker å være i møte med sine 

innbyggere og omverden, og for den overordnede betydningen av kommunens virksomhet. 

Kommunens visjon skal være retningsgivende for, og gi drakraft til, de politiske vedtakene og 

den kommunale virksomheten. 
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KOMMUNENS OVERORDNEDE HENSYN 
 
For å ivareta den bredden som ligger i kommunens samfunnsoppdrag angir kommuneplanen fire 

overordnede hensyn. At hensynene vektlegges skal ligge som en naturlig del av alt kommunens 

arbeid og skal synliggjøres i alle vurderinger. De fire hensynene er:  

• God folkehelse i befolkningen 

• Trygt og sikkert lokalsamfunn 

• Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

• Langsiktig forvaltning av kommunens 

ressurser 

Hensynene skal bidra til at løpende drift, forvaltning 

og planlegging bygger på grunnleggende, viktige 

prinsipper i organisasjonen. Kommunen skal derfor 

etterstrebe i drift og utviklingsarbeid å finne løsninger 

som balanserer godt mellom de fire overordnede 

hensynene. 

Under omtales de fire overordna hensynene i lys av 

tilstandsrapport natur og miljø.   

GOD FOLKEHELSE I BEFOLKNINGEN 

Det er veldokumentert at fysisk aktivitet har positiv 

effekt på forebygging og behandling av 

livsstilssykdommer. Det som er interessant er at en 

del studier viser at fysisk aktivitet i naturen ser ut til å ha dobbelt så stor effekt på disse sykdommene 

enn kun fysiske aktivitet i seg selv. Forskning viser også at naturen har en restituerende effekt på 

mennesket og at tilgang på naturelementer også har en stor positiv effekt for mental helse. 

TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN 

Vi trenger natur for å gi oss blant annet mat og vann, medisiner og ren luft. Naturen kan videre 

beskytte oss mot farer som flom og skred. Opplevelsen av at kommunen forstår viktigheten av det 

naturen betyr for mennesket og tar ansvar for å ta vare på den på lang sikt vil kunne ha betydning for 

innbyggernes trygghetsfølelse.  

BÆREKRAFTIG MILJØ- OG KLIMAUTVIKLING 

Bærekraftig miljø- og klimautvikling betyr at det skal gjennomføres en samfunnsutvikling og 

tjenesteproduksjon som sikrer at naturens ressurser disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 

betraktning som ivaretar disse også for kommende generasjoner. Å kartlegge og identifisere de mest 

kritiske miljøpåvirkningene av egen drift og forvaltning, er en forutsetning for å jobbe systematisk for å 

redusere belastningen på det ytre miljø. Tilstandsrapporten er derfor et nyttig og viktig verktøy for å 

sikre en bærekraftig miljø- og klimautvikling i kommunen.  

LANGSIKTIG FORVALTNING AV KOMMUNENS RESSURSER 

Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser innebærer at kommunens økonomistyring innrettes 

slik at tjenestetilbudet tilpasses utviklingen i innbyggernes behov, og med god ressursutnyttelse 

administrativt og personalmessig.  

Et godt system for natur- og miljøforvaltning resulterer som regel i en mer bevisst ressursbruk og 

miljøeffektiv drift gir ofte virksomheter større økonomisk gevinst på lang sikt. Tilstandsrapporten vil 

bidrar til en bedre, mer bærekraftig og effektiv forvaltning på sikt.  

God folkehelse i befolkningen

Trygt og 
sikkert 

lokalsamfunn

Langsiktig forvaltning av 
kommunens ressurser

Bærekraftig 
klima og 

miljøutvikling

Figur 1 viser kommunens fire overordnede hensyn 
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MILJØLOVGIVNING  

Miljøvern har stått høyt på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt siden 

begynnelsen av 1970-tallet. I 1972 holdt FN den første store internasjonale konferansen om 

miljøspørsmål i Stockholm, og samtidig ble Miljøverndepartementet opprettet hos oss i Norge som ett 

av de første i verden. Siden da har vi fått en omfattende nasjonal miljølovgivning og et stort antall 

internasjonale miljøavtaler og organisasjoner med miljøvern som hovedoppgave. I det følgende 

kapittelet gjøres det en kort gjennomgang av de viktigste lovene.  

GRUNNLOVEN 

Norge er blant de drøyt 100 statene som i en eller annen form har grunnlovsfestet vern av naturen, et 

godt miljø og en bærekraftig utvikling, jf. Grunnlovens § 112. Bestemmelsen slår uttrykkelig fast både 

rettigheter for borgerne og plikter for staten.  

Første ledd i § 112 sier at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 

produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og 

allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Bestemmelsen forplikter uttrykkelig 

til å unngå tap av naturmangfold. Samtidig uttrykker bestemmelsen et av kjernepunktene i prinsippet 

om bærekraftig utvikling: vår plikt til å verne naturressursene og miljøet av hensyn til kommende 

generasjoner. Bestemmelsens annet ledd omhandler retten til miljø som prosessuell rett. For å ivareta 

retten etter første ledd har borgerne «rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av 

planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd» 

MILJØINFORMASJONSLOVEN 

En generell plikt til kunnskap om miljøforhold ble innført i norsk rett med lov om rett til miljøinformasjon 

og deltagelse i offentlige beslutningsprosesser. Loven har regler både om kunnskapsplikt for 

forvaltningsmyndigheter samt en tilsvarende rett til informasjon for borgerne.  

Kommunen har gjennom loven en plikt til å ha kunnskap om miljøforhold. Denne plikten gjelder både å 

ha miljøinformasjon som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner, og å gjøre 

denne informasjonen allment tilgjengelig (§8). Kommunen plikter også å ha kunnskap om forhold ved 

virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet, herunder innsatsfaktorer og 

produkter. 

MILJØRETTSLIGE PRINSIPPER 

Miljøoppgavene har krevd nytenkning og løsninger på nye rettsspørsmål, og veien mot regler som er 

egnet til å løse oppgavene, har gått gjennom diskusjon og utviklingen av rettslige prinsipper. De 

miljørettslige prinsippene gir uttrykk for hensyn og verdier som bør prege utviklingen av rettsområder 

som har betydning for miljøet og i rettsanvendelsen i enkeltsaker. Listen over miljørettslige prinsipper 

er lang. Flere av de viktige prinsippene er tatt inn i naturmangfoldloven og er ment å ha en rolle som 

retningslinjer for all offentlig myndighet. Dette gjelder blant annet prinsippet om kunnskapsbasert 

forvaltning av natur, føre-var-prinsippet, prinsippet om vurdering av samlet belastning, forurenseren 

skal betale-prinsippet, samt prinsippet om best anvendbare teknikker og beste miljøpraksis. 

Naturmangfoldloven stiller krav om at disse prinsippene skal vurderes i alle beslutninger som tas av 

forvaltningen i saker som vil få betydning eller kan påvirke naturen.  
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Figur 2 viser en hierarkisk fremstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved utbyggingsprosjekter. 

 

 

Figuren over viser en hierarkisk fremstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved 

utbyggingsprosjekter. Man skal unngå potensiell negativ påvirkning (ved for eksempel å endre trasé). 

Deretter skal det etterstrebes å begrense og redusere omfanget av inngrepet i tid og utstrekning i 

planleggings- og konstruksjonsfasen med avbøtende tiltak. Man skal restaurere direkte effekter i 

etterkant av inngrepet. Og til slutt motvirke resterende negativ påvirkning ved kompensasjon av 

økologiske funksjoner og kvaliteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene i Norge. 

Den har en viktig og sentral rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet og plan- og bygningsloven 

blir ofte kalt «vår viktigste miljøvernlov». Lovens regler om samfunnsplanlegging, arealplanlegging og 

byggesaksbehandling er samfunnets viktigste verktøy for å oppnå en fornuftig bruk av arealene og 

legge til rette for ny utbygging.  

DE MILJØRETTSLIGE PRINSIPPENE I PRAKSIS 

Naturmangfoldloven stiller krav om at disse prinsippene skal vurderes i alle beslutninger som tas 

av forvaltningen i saker som vil få betydning eller kan påvirke naturen. Det skal fremgå av saken 

eller av vedtaket hvordan prinsippene er vurdert og tillagt vekt.  

Det skal være et godt nok kunnskapsgrunnlag for å kunne ta avgjørelser/gjøre vurderinger i saken. 

Det skal gjøres en vurdering av den samlede belastningen for natur for å kunne ta 

avgjørelser/gjøre vurderinger i saken. 

Usikkerhet, enten knyttet til kunnskap om eksisterende naturverdier eller tiltakets effekt på disse 

skal håndteres med å være føre-var ved å ta i bruk figur 2. Jo sjeldnere eller sårbar naturen er 

og/eller jo høyere belastningen tiltaket har på denne naturen, jo mer restriktiv og grundig skal man 

være i vurderingen av de miljørettslige prinsippene, og jo høyere opp på figuren skal man 

etterstrebe å være. 

Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Når planforslaget har negativ effekt på 

natur skal miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder benyttes 
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Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. Plan- og bygningsloven er, i motsetning til de fleste lover som har betydning for miljøet, 

sektorovergripende. 

Norsk rett om bruk av arealer, herunder vann og vassdrag, bygger på to grunnprinsipper: Det ene er 

utstrakt privat eiendomsrett til grunnarealer. Legalitetsprinsippet krever at inngrep i den private 

eierrådighet må ha hjemmel i lov. Det andre er at bruken av arealer og naturressurser, og formingen 

av våre ytre omgivelser, er et offentlig anliggende og ansvar. Hva en grunneier til enhver tid ønsker å 

gjøre med og på sin eiendom er en viktig drivkraft bak arealbruken, men det er staten og kommunen 

som har det siste ord i spørsmål om hvordan arealene skal utnyttes og landskapet og bybildet formes, 

ut fra en størst mulig nytte for fellesskapet.  

 

  

GENERELT OM BRUK AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I NATURFORVALTNINGEN 

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge i dag. Gjennom 

plan- og bygningsloven har kommunen derfor et svært viktig verktøy for å ta vare på natur. 

Summen av enkeltbeslutninger etter plan- og bygningsloven former i stor grad hvordan samfunnet 

vårt blir og hvordan naturmangfoldet blir ivaretatt, både på kort og lang sikt.  

En god planprosess kan klargjøre hva som er viktig naturmangfold i kommunen, samt identifisere 

viktige økologiske sammenhenger i landskapet.  

En god planprosess sikrer medvirkning fra kommunens innbyggere, interesseorganisasjoner, 

næringsliv, grunneiere og andre, samtidig som deltakelse og veiledning fra regionale og statlige 

myndigheter skjer fra et tidlig stadium i prosessen. En helhetlig planlegging er et viktig virkemiddel 

for å ivareta det norske naturmangfoldet. 

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel gis kommunen anledningen til 

å se hele kommunens areal i sammenheng. Både samfunnsdelen og arealdelen av 

kommuneplanen er velegnet for langsiktige prioriteringer på et overordnet nivå, herunder hva 

angår bevaring av viktige miljøverdier. I tillegg gir plan- og bygningslovens bestemmelser om 

reguleringsplan muligheter for ivaretakelse av naturverdier på mer detaljert nivå.  

Kommunen kan, både gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, avsette arealer til 

grønnstruktur (naturområder, turdrag, friområder og parker), landbruks-, natur- og friluftsformål 

samt reindrift (lnfr-områder) og bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.  

I kommuneplanens arealdel kan det videre fastsettes hensynssoner med særlig hensyn til blant 

annet friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. Hensynssoner 

kan videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar 

formålet med hensynssonene.  

I byggesaker har kommunen blant annet anledning til å påvirke plassering på tomt, noe som kan 

være av betydning for bevaring av naturmangfold. Kommunene kan, når visse vilkår er oppfylt, gi 

dispensasjon fra planer. Dispensasjonspraksis kan således være av betydning for 

tilstandsutviklingen i økosystemene som berøres.  

Norsk handlingsplan for naturmangfold 
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NATURMANGFOLDLOVEN  

Naturmangfoldloven er et viktig virkemiddel i den offentlige forvaltningen av naturmangfoldet.  

Naturmangfoldloven har som mål å stanse tap av biologisk mangfold, bevare naturmangfoldet for 

øvrig og legge til rette for en bærekraftig bruk av naturen. Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr 

som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal 

opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige 

generasjoner.  

Loven er en fullmaktslov. Det vil si at loven i seg selv ikke sikrer at verdifull natur vernes. Dette oppnås 

bare i den utstrekning myndighetene vil bruke de mulighetene loven gir til å verne områder og forvalte 

arter slik at de ikke forringes eller i verste fall forsvinner. Loven har en rekke gode virkemidler i form av 

bestemmelser knyttet til offentlig saksbehandling og vurdering av natur (jf. avsnittet om de 

miljørettslige prinsippene), vern av arealer, forvaltning av enkeltarter og naturtyper og høsting og uttak 

av naturlig viltlevende dyr. Det er anvendelsen av disse hjemlene som er avgjørende for lovens 

betydning. 

Generelt gjelder det at naturmangfoldloven virker i et samspill med andre lover. Særlig tilknytning har 

viltloven og lakse- og innlandsfiskloven som gir nærmere bestemmelser om forvaltningen av jakt og 

fiske. Naturmangfoldloven trekker opp målene og prinsippene, mens de mer detaljerte rammer og den 

praktiske gjennomføringen reguleres av disse lovene.  

  

KOMMUNENS AKTSOMHETSPLIKT 

I alle saker som berører natur har kommunen en generell aktsomhetsplikt som er hjemlet i 

naturmangfoldloven. Denne pålegger enhver å vise hensyn og gjøre det som med rimelighet kan 

forventes for å unngå skade på naturmangfoldet. Aktsomhetsplikten er særlig relevant for bruk 

eller tiltak som ikke krever en myndighetsbeslutning. Aktsomhetsplikten er altså særlig viktig i de 

sakene der kommunen er tiltakshaver og tiltaket ikke krever vedtak etter lov. Den omfatter alle; 

både private, foretak og det offentlige. Som offentlig forvaltning har kommunen et særlig ansvar for 

å overholde denne plikten.  

Aktsomhetsplikten medfører to plikter i forbindelse med tiltak, bruk, prosjekt og lignende: 

1. Enhver skal søke å gjøre seg kjent med hvilke naturverdier som kan bli skadelidende 

2. Den enkelte skal «gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet» 

Aktsomhetsplikten medfører at dersom naturen er kartfestet og den er offentlig tilgjengelig er den 

som gjennomfører tiltaket pliktet til å ha gjort oss kjent med dette og gjort det som er rimelig for å 

unngå skade på den. Men begrensingen til «det som er rimelig» betyr at man ikke plikter å treffe 

tiltak som er uforholdsmessig kostbare. Brudd på aktsomhetsplikten kan medføre plikt til, eller 

pålegg om retting, tvangsmulkt og miljøerstatning etter naturmangfoldloven. 
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VILTLOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER 

Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven 

og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen 

høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. 

I offentlig viltforvaltning er kommunen ett av viltorganene, i tillegg til fylkeskommunen, fylkesmannen, 

Miljødirektoratet og departementet. Viltorganene skal arbeide for å fremme formålet med loven og gi 

myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om 

viltforvaltning.  

Kommunen har både myndighet og plikter etter viltloven, samt den øvrige lovgivningen knyttet til 

viltforvaltningen. Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 

rådyr der det er åpnet for jakt på artene, utstede fellingstillatelse i samsvar med areal- eller 

kvotefastsettelse, skal samarbeide med grunneiere om organisering av utmarka, påse at jakta 

organiseres og utøves forsvarlig i sameier, behandle søknader om skadefelling av viltarter som gjør 

skade og arrangere jegerprøveeksamen.  

LAKSE- OG INNLANDSFISKLOVEN 

Lakse- og innlandsfisklovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, 

innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med 

naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.  

Kommunene har etter lakse- og innlandsfiskeloven blant annet ansvar og plikt for å gjennomføre tiltak 

i akutte krisesituasjoner, innpasse hensynet til fiskeinteressene i den kommunale 

oversiktsplanleggingen etter plan- og bygningsloven, bedre allmennhetens adgang til fiske, gi 

informasjon om fiskemuligheter og påse hensiktsmessige tiltak for vern og utvikling av 

fiskebestandene, sikre fiskeressursene mot inngrep som kan redusere eller ødelegge bestander, 

kartlegge bestandene og arbeide for en aktiv lokal fiskeforvaltning, blant annet gjennom 

driftsplanlegging. 

FORURENSNINGSLOVEN 

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende 

forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering. 

Loven inneholder en rekke ulike virkemidler kommunen disponerer for å sørge for at regelverket 

overholdes. Kommunen kan blant annet gi pålegg om tiltak for å unngå forurensning, kreve 

opplysninger fra tiltakshaver, gjennomføre undersøkelser for å sikre at lover, forskrifter og tillatelser 

innen sitt myndighetsområde følges, gi pålegg om undersøkelse, fremme krav om 

gjenopprettingserstatning til allmennheten, fastsette og frafalle vedtak om tvangsmulkt, selv iverksette 

tiltak som ikke blir utført med hjemmel, samt benytte annen manns eiendom for å bekjempe 

forurensning. 

VANNRESSURSLOVEN OG VANNFORSKRIFTEN 

Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag 

og grunnvann. Vannforskriften har som mål at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. 

Begge er en konkretisering og oppfølging av EUs vanndirektiv, som ble gjeldene for Norge i 2009.  

Kommunen er ikke tillagt noen myndighet etter vannforskriften. Men kommunen er en del av 

samarbeidet om regional plan for vannforekomstene og forplikter seg til å delta i samarbeid og 

planlegging i vannregioner og vannområder når planleggingen berører kommunens virkeområde eller 

kommunens egne planer eller vedtak. Videre har kommunen myndighet på flere områder som påvirker 

vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og 

arealplanlegging.  
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I saker der kommunen er myndighet må den vurdere om ny aktivitet eller nye inngrep i en 

vannforekomst fører til at miljømål ikke nås eller at tilstanden forringes, og eventuelt om vilkår etter 

vannforskriften om ny aktivitet eller nye inngrep er oppfylt. 

FRILUFTSLOVEN 

Friluftsloven har som formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, 

opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Loven fastslår at kommunen skal arbeide for å 

fremme friluftsformål innenfor sitt område og har et generelt ansvar for å fremme allmennheten sine 

interesser.  

Kommunen kan med hjemmel i friluftsloven blant annet regulere ferdsel i utmark og innmark og 

gjennomføre tiltak for å lette ferdsel. 

MARKALOVEN 

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal 

sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. 

Lovens geografiske virkeområde (Marka) er definert i et eget kart som er forankret i loven og som 

strekker seg over fem fylker og 19 kommuner. Det stilles særlig krav til samordning for å få en likeartet 

forvaltningspraksis og unngå at naturverdiene forringes «bit for bit» gjennom spredte kommunale 

vedtak.  

Loven er koblet til plan- og bygningsloven blant annet ved at hele Marka er definert som LNF-område. 

Det er også områder innenfor Marka som er særskilt vernet etter naturmangfoldloven. Loven legger 

opp til et generelt forbud mot nye bygge- og anleggstiltak, med visse unntak. Det er særlige regler om 

blant annet tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper og for motorisert og annen ferdsel. 

Sektorlovgivning som jordloven, skogbruksloven, vannressursloven, viltloven mv. gjelder fortsatt i 

området.  

Loven åpner også for en særskilt vernekategori kalt «friluftslivsområde». Kongen kan verne som 

friluftslivsområde «områder som på grunn av naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for 

friluftslivet. Her kan det fastsettes nærmere bestemmelser om området, herunder bestemmelser om 

skjøtsel og bruk, og det kan ikke iverksettes tiltak i et slikt område «som vesentlig kan endre områdets 

verdi som friluftslivsområde». 

JORDLOVEN 

Jordlovens formål er å legge forholdene til rette slik at arealressursene kan brukes på den måten som 

er mest tjenlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Jordloven skal tjene som en lov for 

disponering av landbruksareal, og inneholder regler om bruk og vern av arealressursene. 

Det betyr at dyrket og dyrkbar jord skal forvaltes ut fra et langsiktig og bærekraftig prinsipp. Samtidig 

skal det tas hensyn til samfunnets behov for utvikling. 

SKOGBRUKSLOVEN 

Skogbrukslovens formål er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet, med sikte 

på aktiv lokal og nasjonal verdiskapning samt å sikre det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, 

friluftslivet og kulturverdiene i skogen. Loven inneholder regler for miljøhensyn. Skogbruksloven gir 

kommunen anledning til å innføre meldeplikt på foryngelseshogst utenfor Marka. 

Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven. Forskriften har bestemmelser om meldeplikt på 

foryngelseshogst, og gir kommunen mulighet til å sette vilkår utover bestemmelsene i skogbruksloven.  
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KONSESJONSLOVEN 

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som er mest gagnlige 

for samfunnet. 

Kommunen er myndighet for å avgjøre konsesjonssøknader og søknader om fritak fra bo- og 

driveplikt. Kommunen skal forvalte virkemidlene i loven slik at lokale samfunnsbehov ivaretas innenfor 

rammene av nasjonal politikk. Rasjonell utforming av landbrukseiendommer, plassering og utforming 

av bolig- eller fritidstomter og forhold knyttet til kulturlandskapet er eksempler hvor kommunen har et 

handlingsrom.  

KULTURMINNELOVEN 

Lov om kulturminner har til formål å verne kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og 

variasjon både som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og 

ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig 

kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, 

selvforståelse, trivsel og virksomhet. Når det etter lov treffes vedtak som påvirker 

kulturminneressursene skal det legges vekt på lovens formål.  

Kulturminner defineres i loven som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes 

områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Reglene om 

kulturminner og kulturmiljøer gjelder så langt de passer også for botaniske, zoologiske eller geologiske 

forekomster det knytter seg kulturhistoriske verdier til. Viktige naturverdier kan tillegges vekt ved 

vurderingen av verneverdiene.  
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OM TILSTANDSRAPPORTEN 

Tilstandsrapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, det vil si at Tilstandsrapport 2018 – 

natur og miljø i utgangspunktet skal inneholde framstilling og vurdering av kommunens arbeid med 

natur og miljø i kalenderåret 2017. Tilstandsrapport for natur og miljø ble utarbeidet for første gang i 

2015 og det skal utarbeides ny tilstandsrapport for natur og miljø årlig.  

Tilstandsrapport for natur og miljø er en fagrapport som presenterer kommunens ansvar og rolle 

tilknyttet de ulike temaområdene, herunder egne målsettinger og strategier. Den gir en beskrivelse av 

temaområdenes status og kommunens arbeid med disse og anbefalinger om hvor kommunen bør 

rette en innsats for å tette hull eller styrke arbeidet med enkelte områder. Den skal medføre en god 

sikring av de målsettingene, samt oppfølging av de strategiene som retter seg mot natur- og 

miljøforvaltning. Underveis i rapporten vil det komme rammer med informasjon om viktige hendelser i 

2017 og øvrige temaer som har særskilt betydning for rapportens innhold. 

Tilstandsrapporten skal på den måten være et verktøy for å se utvikling og skal bidra til en god sikring 

av kommunens målsettinger og strategier som retter seg mot natur og miljø. Tilstandsrapporten vil 

være en tydeliggjøring av årsberetningen, og vil gå grundigere inn i arbeidet som er gjort på dette 

fagområdet enn det vi har mulighet for i årsberetningen.  

Rapporten gir ingen prioriteringer for arbeidet, men inneholder en anbefaling for videre utvikling knyttet 

til alle temaområdene den omtaler. Tilstandsrapporten er dermed ment som et utgangspunkt for en 

slik prioritering i kommende handlingsprogram. Tilstandsrapport for natur og miljø inngår i Rælingen 

kommunes styringssystem som vist under. 
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OPPFØLGING AV TILSTANDSRAPPORT 2017 – NATUR OG MILJØ 

Tilstandsrapport 2017 – natur og miljø ble vedtatt av kommunestyret 14. juni 2017 og var kommunens 

tredje tilstandsrapport på fagfeltet. Når rapporten ble vurdert samlet ga det grunnlag for å avgrense tre 

hovedområder hvor rapporten anbefalte å rette en innsats i perioden fremover for å styrke 

kommunens natur- og miljøforvaltningen. De tre hovedområdene var:  

▪ Systematisk arbeid med natur og miljø 

▪ Rolle og myndighet 

▪ Kunnskap og informasjon 

Rådmannen la, i den politiske saken som fulgte rapporten, frem et forslag til en prioritering av 

oppfølging av hovedområdene i det kommende handlingsprogrammet. Forslaget ble vedtatt slik det 

ble fremlagt for kommunestyret. Prioriteringen var som følger: 

▪ Det utarbeides et miljøledelsessystem for kommunen med utgangspunkt i dagens system for 

natur- og miljøforvaltning. Systemet utarbeides etter ISO 14001- standarden og det skal 

vurderes om kommunen skal sertifiseres etter denne standarden når systemet er ferdig 

utviklet. 

▪ Miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter deles i tre og revideres. Revisjonen skal ta høyde 

for den miljøbelastningen bygg- og anleggsprosjekter har. Den skal også ses i sammenheng 

med ny forskriftsbestemmelse for miljøvennlige innkjøp. 

▪ Det utarbeides en fremgangsmåte for hvordan kommunen skal stille krav til utbyggere som 

ivaretar klimahensyn i reguleringsplanprosesser. 

▪ Det skal utarbeides en hensiktsmessig rapporteringsform for energibruk i kommunale bygg. 

▪ Forståelsen i organisasjonen knyttet til ansvar for naturen i egne prosjekter og tiltak økes. 

▪ Det gjennomføres en innbyggerkampanje for utfasing av oljefyr.  

Når Tilstandsrapport 2018 – natur og miljø utarbeides har bare halve kalenderåret gått. Det vil si at 

anbefalingene gjort i Tilstandsrapport 2017 – natur og miljø og som ble fulgt opp i Handlingsprogram 

2018 - 2022 skal gjennomføres i løpet av 2018 og vil bli rapportert på i sin helhet i Tilstandsrapport 

2019 – natur og miljø. Det gjøres imidlertid en gjennomgang av hvordan de ulike punktene ble 

behandlet i handlingsprogrammet, samt status for arbeidet i avsnittene under. 

Når det gjelder revideringen av miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter deles dette i to, slik at 

kommunen får ett miljøprogram for byggeprosjektene og ett for anleggsprosjektene. Revideringen er i 

gang og forventet ferdigstilt før sommeren 2018.  

I forbindelse med at det er utarbeidet en ny systematikk for behandling av reguleringsplansaker gjøres 

det nå en gjennomgang av hvordan kommunen på best mulig måte skal stille krav til utbyggere som 

ivaretar klimahensyn i reguleringsplanprosesser. Det er i tillegg våren 2018 søkt om midler til, og 

bevilget, en innbyggerkampanje for utfasing av oljefyr. Denne vil bli gjennomført høsten 2018.  

Når det gjelder rapporteringsformen for energibruk i kommunale bygg er dette påbegynt i forbindelse 

med rapporteringen til årets tilstandsrapport. Det har vist seg utfordrende da det er knyttet usikkerhet 

til flere av parameterne i rapporteringen, særlig tallene for oppvarmet areal. Dette er gjort rede for 

under tema energiforbruk i kommunale bygg.  

Det har i løpet av 2017 blitt gjort endringer i organiseringen av kommunens natur- og miljøforvaltning, 

og kommunen har ikke lenger en fungerende miljørådgiver. Det har medført at arbeidet med å 

utarbeide et miljøledelsessystem for kommunen ikke er igangsatt. Det er heller ikke planlagt 

gjennomført i løpet av 2018. Siden dette var et premiss for gjennomføring av revideringen av 

kommunens klimaplan som er planlagt for 2019 kan dette få relativt store følger for kommunens 

klimaarbeid. Dette kan leses om under temaområde klimagassutslipp.   
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NATUR I RÆLINGEN 

Rælingen er en kommune med mye natur og betydelige deler av kommunen består av sjelden og/eller 

sårbar natur. Naturen i Rælingen er variert og store deler av den er særskilt vernet i egen forskrift 

og/eller er kartlagt og verdsatt som særlig viktige områder for naturmangfoldet. Kommunen har det 

overordnede faglige ansvaret for kartlegging og ivaretakelse av biologisk mangfold i kommunen. 

Rælingen kommune har et totalareal på 72 km2. Av dette er 15 km2 ferskvann (det meste utgjøres av 

Øyeren), 42 km2 er skog, omtrent 6 km2 er dyrket mark og de resterende 10 km2 er bebygd. 

Kommunen ligger hovedsakelig i sørboreal vegetasjonssone, men arealene ned mot Øyeren hører til 

boreonemoral vegetasjonssone med innslag av blant annet eik og edelløvskog. I skogen består 

grunnen stort sett av fjell i dagen, mens løsmassene under den marine grense stort sett består av et 

tykt dekke med hav- og fjordavsetninger (marin leire). Nordre Øyeren består i hovedsak av fluviale 

avsetninger. I løsmassene under marin grense, mellom Østmarka og Øyeren, har det dannet seg 

ravinedaler. 

Dette gjør at kommunen har en tydelig tredelt geologisk-, biologisk- og landskapsprofil med Øyeren og 

tilhørende deltaområde i øst, ravinelandskap på marine sedimenter vest for Øyeren og med 

høyereliggende barskoger tilhørende Østmarka i vestlige deler, over marin grense.  

Kommunen har tre naturreservater; Nordre Øyeren naturreservat i øst og barskogvernområdene 

Østmarka og Ramstadslottet naturreservater i vest. I tillegg ligger store deler av skogen innenfor 

markagrensa og omfattes dermed av markaloven.  

Forvaltning av alle verdifulle naturtyper og rødlistede arter gjøres ved oppfølging av 

naturmangfoldloven i daglig drift. En stor del av dette arbeidet handler om å følge opp 

naturmangfoldloven i utbyggingsprosjekter, både egne og private. En forutsetning for en god 

forvaltning av naturen er at vi har kunnskap om den. Kommunene er pålagt å kartlegge sine naturtyper 

for å framskaffe et sikrere grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning. Særlig viktig er det å ha 

oversikt over naturtyper som enten inneholder trua og sårbare arter (rødlistearter), som har 

stor artsrikdom eller som er i tilbakegang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NATURMANGFOLDLOVEN  

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 

den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 

også som grunnlag for samisk kultur.  

Naturmangfoldloven § 1 

http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraft
http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dliste
http://no.wikipedia.org/wiki/Biologisk_mangfold
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STATUS  

 

Naturtyper i Rælingen 

Av naturtyper er det i kommunen kartlagt 152 ulike lokaliteter, fordelt på 18 naturtyper i Naturbase 

(Miljødirektoratets offisielle database for natur). Disse fordeler seg på hovednaturtypene skog, 

kulturlandskap, ferskvann/våtmark og rasmark, berg og kantkratt som vist i tabell 1.1. Man vet at det 

finnes mørketall for flere av naturtypene. Spesielt gjelder dette for ravinedal, naturbeitemark og dam. 

Videre regnes det som godt potensial for at det finnes mindre lokaliteter med rike sumpskoger som 

ligger skjult i flere av de større naturtypene som allerede er kartlagt i skog, spesielt kan det 

småkuperte terrenget i Østmarka skjule mange slike. 

Ellers viser tabell 1.1 at hovedtyngden av kartlagt natur befinner seg innenfor marka, eller i 

våtmarksreservatene. Presset på arealene vil være størst utenfor disse områdene og det vil følgelig 

være her man vil ha behov for mer kunnskap i forbindelse med kommunens planlegging. Tabellen 

viser videre at kommunen har betydelig sjelden og sårbar natur i kulturlandskapet. Her er gråor-

heggeskog, edelløvskog, naturbeitemark og dam de naturtypene som utgjør størst areal.  

Antall lokaliteter har økt fra 128 til 152 fra 2015 til 2016. Dette skyldes at det er gjennomført en ny 

kartlegging av hul eik i kommunen. Disse gir ikke så stort utslag på areal og det er derfor ikke en 

tilsvarende økning på areal. I løpet av 2017 er det registrert 40 nye naturtypelokaliteter, herav 15 

ravineavgrensninger i kommunen. Disse er ikke kommet med i Naturbase per 1. januar 2018 og er 

derfor ikke med i oversikten. Les mer om dette under kartleggingsstatus.  
 
 
Tabell 1.1: Tabellen viser antall naturtyper registrert i Rælingen fordelt på verdi, 2017 

 

 

Rødlista arter i Rælingen 

En rødliste er en gruppevis sortering av arter basert på deres risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er 

et viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfold. Rødlista deler artene inn i ni 

kategorier av disse er det tre kategorier som regnes som truet natur (figur 1).  

Hovednaturtype Naturtype Antall 
lokaliteter 

Verdi 

A B C 

Skog Gammel barskog/granskog 43 3 19 21 

 Gammel boreal lauvskog 6  4 2 

 Gammel fattig edellauvskog 1  1  

 Gråor-heggeskog 20 2 15 3 

 Rik blandingsskog i lavlandet 2  2  

 Rik edellauvskog 9 3 6  

 Rik sump- og kildeskog 6  4 2 

Kulturlandskap Beiteskog 2 1 1  

 Hagemark 1  1  

 Naturbeitemark 10 1 4 5 

 Store gamle trær 31 3 11 17 

Ferskvann/våtmark Dam 12 5 3 4 

 Deltaområde 1 1   

 Evjer, bukter og viker 2 2   

 Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti 1 1   

 Mudderbank 3 3   

 Viktig bekkedrag 1 1   

Rasmark Ravinedal* 1 1   

Totalt  152 27 71 54 
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                                                   Rødlistet 

                                                        Truet 

 

 

 

Figur 3 viser de ulike rødlistekategoriene 

 

Av rødlista arter er det i 2017 gjort 1629 observasjoner fordelt på 47 arter i kommunen (tabell 1.2). Svært mange 

av disse observasjonene, som vises av bilde under, er gjort av fugl enten i kulturlandskapet eller i Nordre Øyeren 

naturreservat, som fiskeørn, vipe, storspove, sivspurv, sivhauk, stjertand, skjeand og toppdykker.  

 

 

 

Tabell 1.2: Tabellen viser antall rødlista arter i Rælingen i Artsdatabanken fordelt på kategori, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 viser observasjoner gjort av arter i kommunen i 2017 

 

Antall objekter i kategorier etter Norsk rødliste Status på rødlista 

 
Antall arter Antall observasjoner CR EN VU NT 

Karplanter  1 1    1 

Moser  0 0     

Virvelløse dyr 3 3   2 1 

Fugler 42 1624  370 521 733 

Øvrige pattedyr 1 1     

Totalt  47 1629  370 523 735 
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Kartleggingsstatus 

Naturtypelokalitetene i tabell 1.1 er kartlagt etter en metodikk som avsetter områder som er antatt å 

være spesielt viktig i biologisk mangfoldsammenheng. Naturtypene kan anses som hotspotlokaliteter 

for det biologiske mangfoldet og klassifiseres på en tredelt skala (A-C) etter hvor sjelden eller sårbar 

naturtypen ansees for å være. 

Flertallet av naturtypene er registrert i hovedåret for naturtypekartlegging for kommunen som var i 

2002. En gjennomgang av disse, gjort i en rapport fra 2014, viser at disse gamle dataene virker jevnt 

over å ha fornuftige verdivurderinger og for det meste rimelig gode avgrensninger. De har imidlertid 

nokså korte og overfladiske beskrivelser med tanke på dagens standard. Det ble også i denne 

perioden foretatt en helhetlig skogkartlegging i barskogområdene i Østmarka. Utvalget av områder, 

avgrensing og verdivurdering av disse er også trolig ganske god, men tekst og verdivurdering er ikke i 

henhold til dagens standard. 

Åtte lokaliteter er kartlagt i forbindelse med edelløvskogkartlegging i 2011 og i forbindelse med ny 

forvaltningsplan for Øyeren naturreservat i 2009. Disse lokalitetene har en oppdatert beskrivelse og 

verdivurdering i Naturbase. I forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel ble det i 2013 

kartlagt 12 naturtyper. I reguleringsplan for Marikollen ble det kartlagt og avsatt 4 naturtypelokaliteter i 

2014 og i reguleringen av Brudalsvegen ble det avgrenset 2 naturtypelokaliteter i 2015.  

Det ble i 2016 gjennomført en egen kartlegging av hule eiker i Rælingen. Kartleggingen ble utført med 

tanke på å fange opp alle hule eiker innenfor de områdene som ble undersøkt. Det er definert eksakte 

grenser for undersøkelsesområdene. Likevel må det forventes at enkelte forekomster av hule eiker 

kan ha blitt oversett innenfor de kartlagte delområdene i Rælingen. Søndre del av kommunen 

(området Tomter) bør fortsatt undersøkes, likevel beregnes potensialet for å oppdage flere lokaliteter 

av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen som lav.  

I løpet av 2017 ble det gjennomført en egen kartlegging og verdivurdering av ravindedaler og andre 

naturtyper innenfor ravine avgrensningene i kommunen. Kartleggingen ble gjort etter nytt faktaark for 

ravinedal fra 2014. 22. ravinesystemer ble på forhånd utfigurert. I løpet av året ble 14 av dem feltbefart 

og undersøkt både for geologiske og biologiske verdier. Til sammen ble 40 naturtypelokaliteter 

kartfestet, og av disse var 15 lokaliteter ravineavgrensninger. De andre 25 lokalitetene fordelte seg på 

ferskvann; dam (1), kulturmark; naturbeitemark (3), beiteskog (1) og store gamle trær (2) og skog; 

edelløvskog (2), flommarksskog (3), gammel granskog (1), gammel lavlandblandingsskog (7), rik 

boreal løvskog (4) og rik sump- og kildeskog (1). Verdiene fordeler seg på tre svært viktige lokaliteter 

(A verdi), 15 viktige lokaliteter (B verdi) og 22 lokalt viktige lokaliteter (C verdi). Av rødlistearter ble 

grøftelommemose, ask og alm registrert. Raviner er aktive systemer og oppfylling og/eller 

bekkelukking vil ødelegge ravinen som aktivt system. Disse er per 1. januar 2018 ikke lagt inn i 

naturbase ennå og tabell 1.1 er derfor lik tallene fra 2016.  

Åtte av 22 områder som er potensielle ravinesystemer ble ikke kartlagt i dette prosjektet. Det er også 

vurdert dithen at det fremdeles kan finnes ikke-kartlagte naturtypelokaliteter med biologiske verdier 

innenfor ravineområdene som ble befart, men mesteparten er fanget opp. Ny kartlegging i disse 

områdene gjelder først og fremst naturbeitemark som trenger ny kartlegging ved optimalt tidspunkt i 

sesongen. I forbindelse med eventuelt utbyggingsprosjekter i eller i direkte anslutning til ravinedalene 

bør det gjøres en utvidet vurdering av konsekvenser på geologiske og biologiske kvaliteter.  

Kommunens kartleggingsstatus for natur anses som god. Det er imidlertid noe ujevn kvalitet på 

kartleggingene alt ettersom når og i hvilken forbindelse de er kartlagt.  
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Naturmangfold i arealplanleggingen 2017 

Naturmangfold i saker der kommunen er planmyndighet følger en grundig systematikk som i hovedsak 

er basert på de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven, les mer om dette på side 12 i 

rapporten. Det ble i 2017 vedtatt to reguleringsplaner i Rælingen kommune. Det var registrert 

sårbar/sjelden natur ved begge. Det gjøres rede for vurderingene av disse i avsnittene under.  

 

Myrvold sør 

Våren 2017 vedtok kommunestyret detaljreguleringsplan for Myrvold sør. Det ble i forbindelse med 

planen utarbeidet en egen naturkartlegging. Denne viste at det nordvest i planområdet var registrert to 

naturtypelokaliteter som hadde verdi; rik svartsumpskog og eldre granskog. Rapporten viste at den 

planlagte bebyggelsen ville komme i konflikt med disse. For å verne om de registrerte naturtypene ble 

plasseringen av bebyggelsen flyttet lenger øst, slik at området for naturtypene og buffersone ble 

ivaretatt. Området for naturtypene ble regulering med hensynssone i plankartet. 

 

Gang- og sykkelveg fv120 

Kommunen vedtok høsten 2017 detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv120 fra Hektneråsen til 

Nesvegen. Planforslaget medførte at ravineformasjoner i sørenden av prosjektet blir fylt igjen. Disse er 

ikke store i utbredelse, men bidrar til en viktig spredningskorridor. I tillegg ligger dette i nærheten av 

ravinesystemet Neshagan. Utfyllingen vil kunne svekke noen av de mulige spredningskorridorene for 

flora og fauna til og fra Neshagan. Prosjektet har derfor en noe negativ effekt på det lokale 

naturmangfoldet. Planen ble vedtatt før kartleggingen av raviner i kommunen var ferdigstilt. Det ble 

vurdert slik i saken at dersom kartleggingen skulle vise at ravinesystemet har nasjonal eller regional 

verdi, måtte kommunen informere forslagsstiller slik at avbøtende tiltak kan innarbeides i 

byggeplanen. Ravinekartleggingen, som ble ferdigstilt i etterkant av vedtatt plan, viser at arealet som 

blir gjenfylt ikke er en del av en ravineavgrensning med verdi. 

 

Gang- og sykkelveien vil også beslaglegge omtrent 15 dekar jordbruksareal. Det kan leses mer om 

dette under tema jordvern. Å bygge den foreslåtte gang- og sykkelveien vil ha stor samfunnsnytte. På 

bakgrunn av denne samfunnsnytten mente rådmannen at tiltaket burde kunne aksepteres, med de 

negative påvirkningene på naturmangfold og jordbruksareal det innebar.  

 

I tillegg pågikk det oppfølging og utarbeidelse av andre reguleringssaker som har hatt betydning for 

kommunens naturmangfold i 2016. De viktigste av disse er; 

 

• Områderegulering av Fjerdingby 

• Områderegulering av Hansefellåsen 

• Detaljregulering av Strandveien 

• Detaljregulering av Nordby idrettsanlegg 

• Detaljregulering Strandvegen 3-5 

• Detaljregulering av Haugen gård 

• Områderegulering på Dammensvika 

• Detaljregulering i Strømsdalen 

• Detaljregulering av Elgtråkket 

• Klagesak i Bjerkliveien om bevaring av trær 

 

 

Det er ikke fremmet noen innsigelser i 2017 med bakgrunn i vurderinger knyttet til natur i 

arealplansakene. Fylkesmannen fremmet imidlertid innsigelse til detaljregulering om Strandveien 5. 

januar 2018. Det redegjøres for denne saken i egen boks.  

 

Naturmangfold der kommunen selv er tiltakshaver eller byggherre 

I alle saker som berører natur har kommunen en generell aktsomhetsplikt. Denne pålegger 

kommunen å vise hensyn og gjøre det som med rimelighet kan forventes for å unngå skade på 

naturmangfoldet. 
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For bygg- og anleggsprosjekter er det lagt inn i miljøprogram- for bygg og anleggsprosjekter at de 

miljørettslige prinsippene skal vurderes i alle saker som berører natur. I de sakene som skal 

behandles av planmyndigheten, eksempelvis Fjerdingby skole eller detaljreguleringen av Nordby 

idrettsanlegg skal planmyndigheten påse at dette er gjort på en god måte. Det er imidlertid større 

utfordringer i de prosjektene som ikke trenger myndighetsbehandling. Der har kommunen et særskilt 

ansvar for å sørge for at aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven følges. Les mer om dette på side 14. 

i rapporten.   

Kompetansebygging for de ansatte 

Det er viktig at alle som behandler eller er involvert i saker, prosjekter eller tiltak som berører natur er 

kjent med hvilke ansvar og plikter kommunen har. Det ble derfor i løpet av 2016 og 2017 gjennomført 

en workshop der de aktuelle enhetene i kommunen deltok. Kommunen var der representert både som 

tiltakshaver, grunneier og planmyndighet og workshopen inneholdt casejobbing som skulle øke 

forståelsen til kommunen for de ulike rollene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEFØRING AV DAMMER 

Siden NRV sin virksomhet vedrørende salg av VA-tjenester ble avsluttet i 2007- 2008 og videreført 

i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, har NRV hatt som formål 

å stå for opprydding og avvikling av virksomheten som tidligere ble utøvd.  

Det er i den forbindelse startet en prosess med å tilbakelevere damanlegg som tidligere har 

fungert som reservevannkilder fra Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) til de ulike 

eierkommunene. Det er bestemt at dammene enten skal tilbakeføres til kommunene i 

forskriftsmessige stand eller avvikles. NRV har, i den forbindelse, henvendt seg til kommunen for å 

drøfte fremgangsmåte og konsekvens. Det er imidlertid slik at dammene kan være av viktig 

naturmessig og fritidsmessig interesse for innbyggere i eier- og vertskommunene, og det må derfor 

søkes konsesjon fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) dersom dammene skal rives. 

NRV har derfor søkt NVE om nedleggelse for totalt 11 dammer. For Rælingens del gjelder dette 

Ramstadsjøen og Åmotdammen som begge er viktige friluftsområder i kommunen.  

NVE sendte i starten av 2018 saken på høring, blant annet til Rælingen kommune og saken ble 

behandlet av kommunestyret som sendte en høringsuttalelse. I etterkant av 

konsesjonsbehandlingen fra NVE vil det bli fremlagt en egen sak til kommunestyret om overtakelse 

av dammene.  
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SYSTEMATIKK I DETALJREGULERING 

Det ble i løpet av 2017 utarbeidet et nytt system for kommunens reguleringsplanarbeid. Systemet 

skal sikre likebehandling av reguleringssaker og forutsigbarhet for kommunen og for forslagsstiller i 

slike saker.  

I forbindelse med utarbeidelsen av systemet er det blitt laget såkalte innholdsverktøy for de ulike 

hensynene som skal ivaretas i en reguleringsplanprosess. De gir en oversikt over når et hensyn er 

aktuelt å vurdere, hvilke fagpersoner man kan involvere, krav det er aktuelt å stille, hvilke 

kunnskapsgrunnlag som finnes og hvordan registreringer og funn skal følges opp i planarbeidet.  

Så langt er det utarbeidet innholdsverktøy for hensynene: 

• Natur 

• Klimatilpasning 

• Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

• Kulturminner og kulturmiljøer 

• Landbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gjøres rede for innholdsverktøyene under 

de ulike temaområdene i tilstandsrapporten. 

Verktøy for å ivareta hensynet til natur i 

reguleringsplansaker innebærer hensynet til 

biologisk mangfold, geologisk mangfold, 

særskilt raviner i Rælingen, landskapsmessige 

mangfold, vann og kantsoner og fremmede 

arter. Verktøyet skal brukes i alle saker som 

berører natur. Det er i tillegg utarbeidet et eget 

skriv som beskriver krav til kartlegging og 

utredning av natur i reguleringssaker, samt en 

veileder for vurdering av de miljørettslige 

prinsippene i saker som berører natur.  
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STRANDVEIEN 

Det ble i 2017 jobbet med å ferdigstille detaljreguleringsplan for Strandveien. Reguleringsplanen 

gir sterke føringer for framtidig arealdisponering og vil medføre inngrep i naturen som vil være 

irreversible. Området skal transformeres til bykvartal med urbane kvaliteter. Planforslaget medfører 

at det må fylles ut masse i store deler av elva, og det vil bety stor grad av endring for naturmiljøet 

innenfor området. Det er registrert svært sårbar og sjelden natur innenfor planområdet og Nitelva 

er et verna vassdrag, i tillegg ligger det svært tett på Nordre Øyeren naturreservat. Med bakgrunn i 

den registrerte naturen som finnes på og rund planområdet, samt planens omfang og den risikoen 

tiltaket medfører for natur har naturmangfold vært et viktig tema i arbeidet med planen.  

Planen ble sendt til ny førstegangsbehandling sent på høsten 2017. Det var da rådmannens 

vurdering at det er viktig, og riktig, at hensynet til naturen, har stått sterkt i planutformingen, og at 

dette hensynet fremdeles må være viktig i arbeidet frem mot sluttbehandlingen av planforslaget.  

Man har i planprosessen brukt de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven aktivt (les mer 

om disse på side 12). I forbindelse med den politiske behandlingen ble det vurderte slik at den 

samla belastningen av planforslaget for naturen ikke vil være ubetydelig, og at det var usikkert 

hvordan utbyggingspresset på disse arealene ville være i fremtiden. I tillegg var det usikkerhet 

knyttet til effekten og belastningen planforslaget ville ha for naturen på området og for de 

omkringliggende områdene. Det var derfor usikkerhet knyttet til om kunnskapen om området var 

tilstrekkelig for å kunne gjøre gode og nødvendige vurderinger i saken, og det har derfor vært 

nødvendig å tillegge føre-var-prinsippet vekt i planutformingen. I tillegg ble det vurdert slik at det 

var usikkerhet knyttet til om de avbøtende tiltakene som var foreslått for å minimere belastningen 

for naturen kom til å fungere etter hensikt. 

For å håndtere denne usikkerheten som fremdeles gjenstod, særlig knyttet til sikring av de 

avbøtende tiltakene, ble det vedtatt i forbindelse med førstegangsbehandlingen at kommunen 

burde stille krav om at miljøoppfølgingsplan og miljøovervåkningsprogram skal være ferdig i 

forkant av vedtatt plan. Miljøprogrammet og miljøoppfølgingsplanen som ble lagt frem til 

førstegangsbehandling ville ikke være tilstrekkelig for å sikre vesentlig skade på naturmangfoldet. 

Det var rådmannens oppfatning i saken at det må jobbes videre med miljøprogrammet frem til 

endelig politisk behandling. Det må bli tydeligere og mer detaljert, som beskrevet over. Innspill fra 

høringen ville også være viktige for å kunne videreutvikle miljøoppfølgingen. Det ble derfor vurdert 

dithen at det spesifikt burde bli bedt om en vurdering av dette fra relevante faginstanser, som 

fylkesmannen, i forbindelse med at planforslaget sendes på høring. 

Ved førstegangsbehandling ble det derfor vurdert slik at den beskrevne usikkerheten ikke var så 

stor at planen ikke kunne gå til førstegangsbehandling. Det ble imidlertid forutsatt at det skulle tas 

høyde for noe av denne usikkerheten frem mot sluttbehandling av planen, og at synspunkter fra 

relevante overordna faginstanser skulle tillegges vekt i denne prosessen. 

Det ble, som beskrevet over, fremmet innsigelse fra fylkesmannen i Oslo og Akershus til planen i 

starten av 2018. Innsigelsen er fremmet med begrunnelse i at utfyllingen er i klar strid med 

kommuneplanene i Rælingen og Skedsmo. Planforslaget strider videre mot formålet i forskrift om 

rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Fylkesmannen er uenig i vurderingen av 

planforslagets effekt på naturmangfold og grøntstruktur. De mener at føre-var-prinsippet derfor må 

legges til grunn og at hensynet til naturverdier og ansvaret for å ivareta nasjonalt viktig 

naturtypelokaltieter veier tyngre enn de samfunnsmessige fordelene ved å tillate utbygging med 

utfylling i Nitelva.  
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det bør være et kontinuerlig fokus på hvordan man ivaretar hensynet til natur i alle 

kommunens roller. Det bør gjennomføre en årlig workshop med arbeid for dette. Fokus det 

kommende året bør være på prosjekter der kommunen selv er tiltakshaver/grunneier. 

▪ Det bør utarbeidet et eksempelhefte med mulige løsninger for hvordan man skal ivareta de 

mest vanlige sårbare/sjeldne naturtypene i kommunen i tiltak og saker der disse blir berørt. 

▪ Det bør opprettes et internt fora for drøfting av saker av betydning for natur og miljø; temaer 

som bør være representert ved fagpersoner er natur, vann, vilt og fisk, marka og forurensning.  

▪ Det bør utarbeides en helhetlig kartlegging av kommunens damlokaliteter. 

▪ Det bør utarbeides en rutine for å søke støtte til naturtypetiltak. 

▪ For å opprettholde eller videreutvikle kulturmarksverdiene i ravinene er det viktig å følge opp 

eller opprette skjøtselsplaner for de viktigste naturbeitemarkene. Det bør prioriteres å ta fatt i 

skjøtselen i de lokaltietene som har fått A- eller B-verdi og/eller ligger innenfor større 

helhetlige kutlurlandskap. Ved Tveiter gård er et større sammenhengende område med 

tradisjonelt hevdet kulturmark. Denne er kartlagt som naturtbeitemark, men deler kan utvikle 

seg til en artsrik slåttemark ved riktig skjøtsel. 
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VERNEOMRÅDER 

Rælingen kommune har areal innenfor tre naturreservater; Nordre Øyeren og Sørumneset 

naturreservat, Østmarka naturreservat og Ramstadslottet naturreservat. Naturreservater blir 

tradisjonelt betraktet som den strengeste vernekategorien. Det er ingen av reservatene som i sin 

helhet ligger innenfor kommunens grenser.  

Generelt er det slik at reservatene har egne forskrifter og forvaltes etter disse. Det er forskriftene som 

bestemmer hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. Tiltak som er i strid med verneformålet av 

områdene, må som en hovedregel vike for verneverdiene. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

som er forvaltningsmyndighet etter loven i alle reservatene i Rælingen og som behandler alle 

søknader om tiltak og dispensasjon innenfor reservatene. Kommunen er imidlertid lokal myndighet 

etter plan- og bygningsloven og regulerer arealbruken utenfor og i randsonene til verneområdene. 

Kommunen har følgelig et ansvar for at tiltak som skal gjennomføres i randsonen og som kan få 

betydning for reservatene, vurderes på en god måte. Kommunen skal videre godkjenne tiltak innenfor 

verneområdene som krever godkjenning etter plan- og bygningsloven.  

Nordre Øyeren naturreservat  

Nordre Øyeren naturreservat er Nordens største innlandsdelta. Det fredete området er på tilsammen 

ca. 62,6 km². Herav utgjør landarealet omtrent 7,5 km² og vannarealet omtrent 55,1 km².  

Reservatet ble opprettet 5. desember 1975 med formål å bevare Norges største innlandsdelta med 

dets varierte plante og dyresamfunn. Naturreservatet er et internasjonalt viktig våtmarksområde og 

fikk Ramsarstatus i 1985 (internasjonal konvensjon om vern av våtmarker). Området har en viss 

betydning som hekkeområde, men er av størst betydning for fuglelivet som rasteplass under vår- og 

høsttrekkene.  

  

MÅLSETTINGER FOR FORVALTNINGEN AV NORDRE ØYEREN 

NATURRESERVAT 

Formålet med fredningen er å bevare Norges største innlandsdelta med dets varierte plante 

og dyresamfunn 

Forskrift om fredning av Nordre Øyeren naturreservat 

http://no.wikipedia.org/wiki/5._desember
http://no.wikipedia.org/wiki/1975
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Ramstadslottet naturreservat 

Ramstadslottet naturreservat er på 2,1 km2. Det omfatter blant annet Østmarkas høyest punkt, nemlig 

Barlindåsen på 398 m.o.h. Området ble vernet i 2001. Ramstadslottet er et svært variert skogområde 

og er relativt uberørt sammenlignet med resten av Østmarka.  

Østmarka naturreservat 

Østmarka naturreservat er på omtrent 18 km2, ligger i Enebakk, Lørenskog og Rælingen. Området ble 

fredet som reservat i 1990 og utvidet i 2002.  

STATUS 

Det ble i 2017 behandlet fire søknader om dispensasjon i reservatene i Rælingen, hvorav tre var i 

Nordre Øyeren naturreservat og ett var i Ramstadslottet naturreservat. 

Registrering av vadefugl på Årnestangen 

Fylkesmannen ga Nordre Øyeren fuglestasjon dispensasjon fra ferdselsbestemmelsene i Nordre 

Øyeren naturreservat i 2015 for å registrere vadefugl på Årnestangen. Fuglestasjonen søkte i starten 

av 2017 om forlengelse av denne for årene 2017 til 2019.Formålet med prosjektet er å undersøke 

virkningene av endret flomtappereglement for fuglelivet i Nordre Øyeren. Fylkesmannen konkluderte 

med at tiltaket vil utgjøre en mindre belastning i en begrenset periode, men at det vurderes til ikke å 

øke den samlede belastningen i området og ga dispensasjon til tiltaket.  

Filming med drone i Nordre Øyeren naturreservat 

NRK søkte om å få filme gytende gjedde utenfor stien på spissen av Årnestangen. Filmingen skulle 

foregå ved svømming med dykkerdrakt. Det skulle også benyttes drone i filming av gjedde. 

Fylkesmannen konkluderte med at det er positivt med tiltak som bidrar til informasjon om 

verneverdiene i Nordre Øyeren, at tiltaket ikke ville skade verneverdiene nevneverdig og ga 

dispensasjon.  

 

VERNEFORMÅL FOR ØSTMARKA NATURRESERVAT 

Formålet med fredningen er å bevare et større, relativt uberørt og variert 

barskogområde med tilhørende plante- og dyreliv, som er typisk for denne delen av 

Oslomarka, og som har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning 

Forskrift om fredning av Østmarka naturreservat  

VERNEFORMÅL FOR RAMSTADSLOTTET NATURRESERVAT 

Formålet med fredningen er å bevare en representativ barskog i østlandsområdet 

med stor variasjon i topografi og skogvegetasjon, med alt naturlig plante- og dyreliv 

 
Forskrift om fredning av Ramstadslottet naturreservat  
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Miljøundersøkelser i Øyeren 

NINA (Norsk institutt for naturforvaltning) søkte om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Nordre 

Øyeren naturreservat fordi de ønsket å gjøre undersøkelser innenfor verneområdet. Nordre Øyeren 

skulle undersøkes og fiskesamfunnet skulle kartlegges, som en del av basisovervåkningen av store 

innsjøer i henhold til vannforskriften. Fylkesmannen ga dispensasjon til tiltaket og mente at 

undersøkelsene var av såpass begrenset omfang at de ikke ville øke den samlede belastningen i 

naturreservatet.  

Vedlikehold og merking av stier i Ramstadslottet naturreservat. 

Rælingen kommune søkte om å få utføre vedlikehold og merking av eksisterende stier i 

Rmastadslottet naturreservat i samarbeid med RØX og DNT Oslo. Kommunen ønsket å montere 

klopper på stien over Slottsmåsan (bildet) for å tilrettelegge for ferdselen over myra. Det ble også søkt 

om tillatelse til motorisert frakt av materialer til klopp på frosset, snødekt mark. Kommunen ønsket 

videre å sette opp skilt i utfordrende stikryss og stedsskilt på de to toppene Ramstadslottet og 

Barlindåsen. 

Fylkesmannen vurderte det dithen at vilkårene for dispensasjon var oppfylt. Siden tiltaket ville kunne 

bidra til å kanalisere ferdsel for å minske belastningen på naturverdiene, ga fylkesmannen 

dispensasjon.  

ANBEFALING FOR VIDERE ARBEID 

▪ Det bør gjøres en gjennomgang av dispensasjonsrutiner for alle internt i kommunens 

administrasjon som kan ha behov for å søke om dispensasjon fra verneforskriftene. Dette 

gjelder i hovedsak der kommunen selv ønsker å gjennomføre tiltak, men også der man blir 

bedt om støtte fra organisasjoner som selv, eller i samarbeid med kommunen, ønsker å 

gjennomføre tiltak. Dette skal fortrinnsvis være tiltak som vil være til fordel for allmennheten, 

som tilrettelegging av friluftsliv. 
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FREMMEDE ARTER 

Fremmede arter er arter som er spredt til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Fremmede arter 

er i dag ansett som en av de fire viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold globalt. I Norge har vi 

de siste tiårene sett eksempler på introduserte arter som blir svært problematiske når de sprer seg i 

naturen. En ny offentliggjort rapport slår fast at et utvalg fremmede arter påfører Norge kostnader i 

milliardklassen. Fremmede skadelige arter kan også true stedegne arter og økosystemer. 

Kommunen har en viktig rolle i å hindre spredning av fremmede, skadelige arter. Det innebærer 

forebyggende opplysningsarbeid rettet mot kommunens innbyggere, god arealforvaltning, forsvarlig 

håndtering av hageavfall og bekjempelse av bestander av fremmede arter som kan skade det 

biologiske mangfoldet. Kommunen utfører selv bekjempelse mot fremmede plantearter, mens viltvakta 

gjennomfører bekjempelsen av kanadagjess i de prioriterte friluftsområdene i kommunen.  

 

Naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer gir et styrket regelverk for innførsel og 

utsetting av fremmede organismer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NASJONAL MÅLSETTING 

Menneskeskapt spredning av organismer som ikke hører naturlig hjemme i økosystemene skal 

ikke skade eller begrense økosystemenes funksjon. 

 

Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter 

  

 

 

LOKAL MÅLSETTING 

 

For de prioriterte friluftsområdene; Myrdammen/Nordbysjøen, Åmotdammen og Ramstadsjøen, 

skal bestanden av kanadagås holdes på et minimumsnivå. 

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune  
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STATUS 

Fremmede plantearter 

Det er på artsobservasjoner.no registrert 23 fremmede plantearter i kommunen siden år 2000. For å 

oppnå best mulig resultater med begrensede ressurser til kartlegging og tiltak har kommunen valgt å 

prioritere tre arter. Disse er kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), parkslirekne (Fallopia 

japonica) og kjempespringfrø (Impatiens glandulifera). Alle tre er svartelistede arter i artsdatabanken, 

kategorisert til å utgjøre en svært høy risiko (SE). Kjempebjørnekjeks kan medføre helseskader ved 

hudkontakt, mens alle de tre artene kan på få år danne tette bestander og fortrenge den naturlige 

vegetasjonen.  

 

Det ble i 2017 gjennomført kartlegging og bekjempelse av de tre prioriterte planteartene i kommunen. 

Det ble søkt og mottatt midler fra fylkesmannen til bekjempelsen. 

 

Kommunen har per i dag en mangelfull kartlegging av de tre artene. Det jobbes stadig med å finne 

uregistrerte lokaliteter og på den måten styrke den totale oversikten. Det forventes at statistikken for 

nye funnsteder vil fortsette å øke i årene fremover, ikke kun fordi artene spres, men også fordi den 

totale oversikten blir bedre. 

 

Resultatene fra kartleggingen viser at tiltakene de seneste årene kan ha hatt en effekt på 

kjempebjørnekjeks. For de to andre artene er det kun gjort tiltak de to siste sesongene, og det blir 

derfor for tidlig å lese noe ut av resultatene. Basert på forskning om bekjempelse av de tre prioriterte 

planteartene ble det utarbeidet en plan for bekjempelse i 2018 med mål om å oppnå best mulig effekt 

av tiltakene. Denne planen koordineres med værmelding og andre driftsoppgaver. Kartlegging gjøres i 

dagene før bekjempelse. 

 

Kommunen har oppdatert informasjonen om fremmede arter på kommunens hjemmesider. 

 

 

Tabell 1.3: Kommunens kartlegging av de tre prioriterte planteartene i perioden 2014 – 2017. 

Kommunens kartlegging av de tre prioriterte planteartene 

 Kjempebjørnekjeks Parkslirekne Kjempespringfrø 

År Totalt Nye funn-

steder 

Steder ikke 

gjenfunnet 
Totalt Nye funn-

steder 

Steder ikke 

gjenfunnet 
Totalt Nye 

funn-

steder 

Steder 
ikke 

gjenfunnet 

2014 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 10 3 4 4 4 0 1 1 0 

2017 6 2 6 7 3 0 1 0 0 

 
 

 

Tabell 1.4: Kommunens plan for bekjempelse av de tre prioriterte artene i 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan for bekjempelse 2018 

Når Mai Juni Uke 27 Uke 33 

Kjempebjørnekjeks Sprøyte  Sprøyte Sprøyte 

Kjempespringfrø Luke  Sprøyte Sprøyte 

Parkslirekne  Sprøyte  Sprøyte 
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Kanadagås  

Kanadagås er etter hvert blitt en vanlig art i Norge med forholdsvis stor utbredelse. Arten er 

svartelistet i kategorien svært høy risiko (SE) i artsdatabanken. I Nordre Øyeren naturreservat har det i 

en årrekke vært en høy bestand av kanadagås. Denne bestanden har, ifølge årlige vannfugltellinger 

utført av Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF), blitt kraftig redusert de seneste årene. Arten er aldri 

registrert hekkende i reservatet. 

Rælingen har i flere sesonger hatt problemer med kanadagås ved de to badevannene Myrdammen og 

Åmotdammen med tilgrising av ekskrementer. Problemet var lenge økende, men senere redusert som 

følge av at det for perioden 2008 – 2016 ble iverksatt punktering av egg for å redusere bestanden 

rundt sanitære anlegg. På tross av dette har kommunen i snitt brukt opp imot to timer daglig på 

rydding av ekskrementer fra kanadagås på kommunens badeplasser i sommerhalvåret. Da 

utfordringene igjen startet i 2017 ble det derfor søkt om skadefelling av kanadagås på badeplassene. 

Skadefelling ble utført i to omganger tidlig i sesongen, og det ble etter tiltaket ikke observert 

kanadagås på badeplassene før badesesongen var over. 

For å gjennomføre tiltak knyttet til bekjempelse av kanadagjess må kommunen ha en godkjent plan for 

dette, Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune, samt ha tillatelse til tiltak vi ønsker 

å gjennomføre hvert år. Det er Fylkesmannen som godkjenner kommunens handlingsplan, samt gir 

tillatelse til gjennomføring av eggpunktering. 

▪ Det ble utført eggpunktering og skadefelling av kanadagås i kommunens prioriterte 

friluftsområder. 

▪ Som følge av tiltakene mot kanadagås sparte kommunen betydelige ressurser på rydding og 

fjerning av ekskrementer på badeplassene. 

 
 

Tabell 1.5 viser en oversikt over antall punkterte egg ved de ulike områdene i perioden 2011 - 2017 

Statistikk for punktering av kanadagåsegg 

Område 2011 

2
0

1
2
 –

 2
0

1
3
* 

2014 2015 2016 

 Par 

sett 

Reir 

funnet 

Pnkt. 

egg 

Par 

sett 

Reir 

funnet 

Pnkt. 

egg 

Par 

sett 

Reir 

funnet 

Pnkt. 

egg 

Par 

sett 

Reir 

funnet 

Pnkt. 

egg 

Myrdammen - - - 1 - - 1 - - 1 - - 

Nordbysjøen - 3 7 3 2 7 2 2 5 3 - - 

Ramstadsjøen - - - - - - 1 1 4 0 - - 

Åmotdammen - - - 1 - - 1 - - 1 1 4 

Område 2017**  

 Par 

sett 

Reir 

funnet 

Pnkt. 

egg 
* I 2012 og 2013 ble det ikke funnet hekkende par, men kanadagjess ble likevel 

observert, dog i et mindre antall fugl enn tidligere 

** Seint mottatt svar fra fylkesmannen i 2017 gjorde at fullstendig kartlegging og egg-

punktering kun ble rukket å gjennomføre i Nordbysjøen før eggene klekket. 

 

Myrdammen 1 - - 

Nordbysjøen 9 4 12 

Ramstadsjøen 0 - - 

Åmotdammen 1 - - 

 
 

Tabell 1.6 viser en oversikt over skadefelte kanadagås fordelt på områder i 2017 

Statistikk for skadefelling av kanadagås 

Område 2017 ▪ Kommunen som grunneier var ansvarlig for at fellingen ble gjennomført i 

tråd med skadefellingsforskriften. 

▪ Tiltaket ble organisert og utført av den kommunale viltvakta. 

▪ Tiltaket ble utført på tidspunkter hvor det ikke oppholdt seg badegjester i 

området. 

  Antall felte 

fugler 

Antall 

aksjoner 

Myrdammen 9 2 

Åmotdammen 10 2 
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Brunskogsnegler 

Det er tette bestander av brunskogsnegle flere steder i kommunen. Sneglene har liten 

spredningsradius, men små individer og egg følger gjerne med hageplanter til nye områder. 

Tujahekken har vist seg å være en av de viktigste plantene for spredning av brunskogsneglen. Blant 

hageavfall og ustelte hager og friområder oppnår sneglen på kort tid en tett bestand og hulrom i 

fyllinger og sprekker langs husveggene er områder ideelle for overvintring. Kommunen mottar årlig 

henvendelser om å gjennomføre tiltak mot brunskogsnegler. Dette har foreløpig ikke vært en oppgave 

kommunen har kunnet prioritere.  

Kommunen arrangerte et foredrag om brunskogsneglen i 2017 for å opplyse og informere 

innbyggerne om sneglens biologi og bekjempelsesmetodikk av arten. 

Som følge av innspill under foredraget ble det ryddet og fjernet vegetasjon over Fjerdingby 

bussholdeplass. 

 

 

 

Øvrige arter 

Mink kan utgjøre en trussel mot viktige fuglearter i kommunen og er predator på fisk, amfibier og 

kreps. Rælingen jeger- og fiskeforening har i året som gikk gjennomført fellefangst av mink flere 

steder i marka. Dette er et tiltak foreningen ønsker å fortsette med i 2018. Det er ikke gjort systematisk 

bekjempelse av andre fremmede arter, men kommunen følger med på utviklingen i form av befaring, 

informasjon fra publikum og registreringer i artsdatabanken.  
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Ved bekjempelse av fremmede plantearter vurderes det som hensiktsmessig å fortsatt 

fokusere på et fåtall arter, da det i tillegg til å være begrenset med ressurser til tiltaket er en 

utfordring å få satt av nok tid fra de daglige driftsoppgavene. Fokuset bør derfor fortsette på 

de tre utvalgte artene kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og parkslirekne.  

▪ I likhet med tidligere år anbefales det å søke om midler til tiltak mot fremmede skadelige arter. 

▪ Gode resultater fra sprøyting mot fremmede plantearter setter store krav til værforhold og 

tidspunkt. For å kunne oppnå bedre resultater uten at arbeidsinnsatsen går på bekostning av 

de faste driftsoppgavene bør dato for gjennomføring planlegges så godt det lar seg gjøre med 

værmelding og tilgjengelige mannskaper. 

▪ For å styrke dagens ufullstendige kartlegging av de tre prioriterte planteartene bør 

befolkningen oppfordres til å legge inn observasjoner på artsobservasjoner.no. En bedre 

kartlegging vil kunne gi en tydeligere oversikt over artenes utvikling i kommunen og 

tydeliggjøre resultatene av de utførte tiltakene.  

▪ For å redusere ressursbruken på badeplassene i sommerhalvåret anbefales det å videreføre 

eggpunktering som et tiltak mot kanadagås. Det bør som et tillegg til eggpunktering vurderes 

om det skal gjennomføres skadefellingstiltak, dersom individer oppholder seg rundt 

badeplassene og bidrar til økt ressursbruk ved opprydding av ekskrementer. 

▪ Det gis hvert år god informasjon til befolkningen om de skadelige konsekvensene av å dumpe 

hageavfall i naturen, dette bør opprettholdes. 
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MARKASAKER 

Markaloven trådde i kraft 1. september 2009. Rælingen kommunes området innenfor markagrensa 

utgjør omtrent 40 km2 av kommunens totalareal på ca.71 km2.  

Det er et generelt byggeforbud i Marka. Kommunen er førsteinstans i behandlingen av alle saker om 

bygge- og anleggstiltak etter markaloven. Alle søknader om tiltak skal dermed sendes direkte til 

Rælingen kommune.  

Kommunen kan gi tillatelser til tiltak som er i tråd med kommuneplan eller reguleringsplan som er 

stadfestet etter markaloven eller som ikke omfattes av loven (skogsdrift) eller av byggeforbudet 

(landbrukstiltak). Dette forutsetter at alle arealplaner, også kommuneplanen, som ligger innenfor 

markagrensa er stadfestet av Klima- og miljødepartementet, som loven pålegger.  

Kommunen har fullmakt til å avslå en dispensasjon, men har ikke fullmakt til å gi tillatelse før 

Fylkesmannen og eventuelle andre direkte berørte statlige eller regionale myndigheter har blitt hørt i 

saken. Dersom Fylkesmannen eller andre direkte berørte statlige eller regionale myndigheter ikke har 

innvendinger, kan kommunen gi tillatelse. Dersom en eller flere av høringsinstansene går imot at det 

gis tillatelse, skal Fylkesmannen fatte vedtak i saken. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Klima- 

og miljødepartementet. 

Anlegning av nye stier og løyper krever tillatelse etter markaloven fra kommunen. Anlegning av større 

løyper krever at det også blir utarbeidet reguleringsplan for tiltaket. Tiltak innen skogbruk og landbruk 

er fortsatt regulert av skogbruksloven og jordloven og behandles av Regionkontor landbruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKALOVENS FORMÅL 

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal 

sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med 

kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. 

Markaloven 
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STATUS 

Lovendring for justering av markagrensen i Rælingsåsen 

I forbindelse med at Klima- og miljødepartementet ønsker å fremme et forslag om en lovendring for 

Stortinget der de ønsker å gjøre endringer i markas avgrensning, sendte Rælingen kommune inn 

forslag til hvordan ny grense kan endres i kommunen. Rælingen kommune har de siste årene gjort 

flere politiske vedtak med ønske om å få vurdert en endring av markagrensa for en eventuell 

utbygging av Rælingsåsen. Desember 2015 behandlet kommunens politikere forslag til lovendring 

som åpner opp for å flytte grensa slik at Rælingsåsen i sin helhet blir liggende utenfor Marka.  

Klima- og miljødepartementet arbeider nå med å utarbeide en proposisjon til Stortinget hvor det vil 

fremgå i hvilke områder det vil gjøres endringer i maksgrensen. Saken er planlang fremmet til 

Stortinget våren 2018.  

Skogbrukssaker 

Det har vært en skogbrukssak i marka i 2017. Det gjaldt etablering av skogsbilvei (landbruksvei) med 

tilgrensende velte- og snuplass mellom Blystadlia og Marikollen. Se egen tekst om dette i grønn boks. 

Som en oppfølging av tidligere tilstandsrapport for natur og miljø har det blitt utarbeidet rutiner for 

saksbehandling av skogbrukstiltak i Marka etter markaloven § 14. Rutinene klargjør hvordan 

landbrukskontoret og rådhuset skal håndtere søknadene seg imellom. Rutinene har blitt tatt i bruk i 

2017.  

Plan- og byggesaker i marka 

Forslagstiller Block Watne har inngått samarbeidsavtale med kommunen om å utarbeide 

områdereguleringsplan for Hansefellåsen med formål om å bygge omtrent 200- 400 boliger. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har godkjent en tursti som vil gå i marka mellom reguleringsområde 

i Hansefellåsen til Fjerdingby sentrum. Områderegulering skal opp til førstegangsbehandling høsten 

2018. 

Det har blitt behandlet en byggesak i marka i 2017. Det ble i denne saken innvilget dispensasjon fra § 

5 i markaloven for rehabilitering av eksisterende hytte på Myrdammen med tilhørende frittstående 

teknisk rom/wc i Marka. Bilde av denne kan ses under temaområdet friluftsliv.  

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ For å skape en mer effektiv forvaltning av markaloven bør det vurderes om tiltak (eksempelvis 

gapahuk) i Marka kan tillates gjennom kommuneplanens bestemmelser. 

▪ Rutiner for markasaker bør gjennomgås internt i saker der kommune selv er 

tiltakshaver/forslagsstiller.  

▪ Det bør opprettes en oversikt over planlagte og pågående tiltak som gjennomføres av 

kommunen i marka.  
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LANDBRUKSVEI MED TILGRENSENDE VELTE- OG SNUPLASS 

MELLOM BLYSTADLIA OG MARIKOLLEN 

Reguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg ble vedtatt i 2015. I 

forbindelse med planen ble det regulert inn en tilførselsvei mellom 

Blystadlia og alpinbakkene på Marikollen. I henhold til reguleringsplanene 

skal tilførselsveien bygges med skogsbilveistandard, slik at det muliggjøres 

kombinert bruk som skogsbilvei/skiløype/turvei. For å muliggjøre dette viste 

det seg, i etterkant av reguleringen, at det var behov for å bygge veien 

utenom den regulerte traseen over en strekning på 225 meter, på grunn av 

stigningsforholdene og for å minimere terrenginngrep.  

Det ble 3. mai 2017 fremmet en interpellasjon i kommunestyret hvor det ble 

stilt spørsmål om hvilken rolle lokale folkevalgte myndigheter har hatt under 

og forut for anlegningen av veien og om de nødvendige tillatelsene var 

innhentet. Det ble som en følge av interpellasjonen gitt en gjennomgang av 

grunnlaget for gjennomføring for Marikollen alpinanlegg i kommunestyret.  

Istedenfor å endre reguleringen, ble denne delen av veianlegget behandlet 

som landbruksvei etter landbruksforskriften i landbruksnemnda og var i 

forkant sendt på høring til fylkesmannen og Østmarkas venner.  

På bakgrunn av brev fra Østmarkas venner med klage varslet kommunen 

ansvarlig søker om tilsyn. Det ble avdekket avvik både på linjeføring og 

veibredde. Veien er bygd bredere enn den skal være for å fungere bedre 

for innkjøring av masser. Når massetransporten er ferdig skal veibredden 

reduseres noe slik at den blir i henhold til det som er regulering.   

I etterkant av tilsynet har fyllinger blitt justert enkelte steder slik at disse 

holder seg innenfor arealet som er regulert til formålet. Arealet er ikke 

justert på en strekning der det tenkes at det er fornuftig å etablere en 

velteplass for tømmer og snumulighet for tømmerbil.  

I 2017 søkte derfor Grindaker AS på vegne av kommunen om å bygge om 

et strekke på 170 meter på den etablerte skogsbilvei/skiløype/turvei mellom 

Blystadlia og alpinbakkene på Marikollen, samt tilgrensende velte- og 

snuplass. Søker påpekte i søknaden behovet for en ny velte- og snuplass 

ettersom dagens velte- og snuplass vil forsvinne når skianlegget ved 

Marikollen ferdigstilles. For å kunne få til en best mulig terrengtilpasning 

var det behov for å legge omtrent 50 meter av veien utenfor området 

regulert til skogsbilvei/skiløype/turvei i reguleringsplanen for Marikollen 

idrettsanlegg.  

Regionkontor landbruk sendte søknaden i retur ettersom de vurdere den 

som mangelfull. Søknaden manglet underskrift fra grunneiere, behovet for 

ny velte- og snuplass var i liten grad dokumentert, og frilufts- og 

naturinteresser var ikke gjort rede for. Grindaker AS vil utarbeide en ny 

søknad. I den nye søknaden skal skiforeningen stå som søkere av tiltaket. 

Kommunen vil bistå skiforeningen med rådgivning slik at søknaden blir 

riktig. I den nye søknaden skal det sees på muligheter for å flytte velte- og 

snuplassen slik at den ikke blir etablert utenfor området som i dag er 

regulert til skogsbilvei/skiløype/turvei.  
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NY MARKAFORSKRIFT 

Landbruks- og matdepartementet sendte i 2017 forslag til ny forskrift om skogdrift i marka på 

høring. I forbindelse med arbeidet med markaloven ble det lagt til grunn at forskriften skulle 

gjennomgås. 

Formålet med revideringen er å forenkle regelverket for å sikre en mer effektiv forvaltning. De 

viktigste endringene i forslaget fra gjeldende forskrift er å fjerne meldeplikten for hogster opp til 10 

dekar, og endre meldeplikten for hogster over 10 dekar, slik at kommunene bare treffer vedtak 

dersom de kommer til at tiltaket må begrenses eller nektes, for å kunne ivareta andre viktige 

hensyn på arealet. Hogst meldes inn i en digital innsynsløsning, hvor også eventuelle vedtak blir 

synlige for allmenheten. Kommunen sendte inn høringssvar i forbindelse med behandlingen. Noe 

av denne er gjengitt under. 

Slik det er i dag, blir tilnærmet alle hogster befart av kommunen i forkant av utførsel av hogsten. På 

den måten kan kommunen vurdere om det må tas spesielle hensyn til friluftsliv, naturmiljø, 

landskap og kulturminner, også der det ikke finnes dokumenterte registreringer. For ikke 

meldepliktige hogster under 10 daa, vil ikke kommunen lenger ha anledning til å vurdere tiltaket i 

forkant. Kommunen sitter på et betydelig kunnskapsgrunnlag og oversikt både når det gjelder 

friluftsverdier og naturverdier og hvordan disse best vurderes og ivaretas gjennom endringer.  

Kommunen er videre avhengig av frilufts- og naturorganisasjonene i arbeidet med å ivareta disse 

hensynene og mener at gode medvirkningsprosesser med disse, i saker som berører hensynene 

er svært viktig for å få ivaretatt dem på en god måte. Ved å fjerne (under 10 daa) og begrense 

(over 10 daa) klageadgangen til frilufts- og naturorganisasjonene svekkes deres mulighet til 

medvirkning i akkurat disse tiltakene.  

Det ble i den politiske saken vurdert dithen at både kommunens mulighet til å stille vilkår, samt 

begrense hogst, og det frivilliges mulighet til å medvirke knyttet til frilufts- og naturhensynene 

svekkes som følge av høringsforslaget. Dette vil kunne bidra til et økt konfliktnivå i saker som i dag 

allerede er kontroversielle i enkelte tilfeller. Da forenklingen av saksbehandlingen også begrenser 

kommunens adgang til å gi innspill og bidra med sin kunnskap om friluftsliv og miljøverdier inn i 

den forberedende prosessen i forkant av hogst, vil det være økt sannsynlighet for at hensynet til 

dette svekkes.  

At kommunen har mulighet til å stille vilkår og gjøre disse vurderingene i forbindelse ved hogst, 

bidrar til at tiltakshaver i mye større grad har mulighet til å ivareta disse hensynene, og vil med all 

sannsynlighet forenkle arbeidet med å forberede hogsten, enn hvis han skal finne frem til denne 

informasjonen selv, samt gjøre de vurderingene som regelverket krever. 
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TRÆR 

Trær skaper trivsel, er en viktig bokvalitet og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra 

trafikken. Trær er også viktig for å ivareta det biologiske mangfoldet og er viktige som matkilder og 

skjul for insekter, fugler og dyr.  

Trefelling på kommunal eiendom 

Såfremt ikke trær utgjør en fare for liv, helse eller skade på eiendom og derfor skal behandles som en 

hastesak, skal det søkes med skriftlig skjema for felling av trær på kommunal eiendom. Det er ingen 

kostnader tilknyttet søknaden og kommunen gjennomfører befaring og behandler søknader 

fortløpende. Kommunen kan dekke kostnader tilknyttet fellingen i hastesaker og søker må selv dekke 

kostnadene dersom årsaken til fellingen er solforhold eller utsikt. Det gis normalt ikke tillatelse til å 

felle trær i perioden 1. april til 15. juli av hensyn til yngletid for dyr og fugler. Tillatelse kan også kun 

gis dersom det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene. Vurderingskriterier som legges til 

grunn er klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, enighet i nabolaget og om 

skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren. 

Eiketrær 

Hule eiker er en utvalgt naturtype og er beskyttet etter naturmangfoldloven. Det betyr at disse trærne 

skal bevares, og at grunneiere med hul eik på tomta skal utøve aktsomhet for å unngå skade på 

naturtypen. Kommunen har derfor et ansvar for å ta hensyn til naturtypen i sitt arbeid og hensynet skal 

veie tungt ved utøvelse av skjønn i konkrete saker. Dersom treet er en hul eik er det i utgangspunktet 

ikke lov å felle treet. For at eika skal kategoriseres som en hul eik skal treet ha 1) en diameter på 

minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde, eller 2) en diameter på minst 30 cm eller 

en omkrets på minst 95 cm i brysthøyde, dersom et indre hulrom er større enn åpningen og åpningen 

er større enn 5 cm. 

Eiketrær kan bli svært gamle, og de fleste hule eiker er mer enn 200 år. I løpet av eikas lange levetid 

oppstår mange viktige levesteder på og i treet, som er grunnlaget for eikas rike artsmangfold, som 

grov sprekkbark og ulike miljøer med død ved og muld. De mange ulike mikrohabitatene i eika, og det 

at eika lever så lenge, gjør at en mengde forskjellige arter lever i tilknytning til gamle, hule eiker. Eik er 

det treslaget i Skandinavia som har flest arter knyttet til seg, og det anslås at 4-500 lav, moser og 

sopp har eik som eneste eller viktigste vertstre. I tillegg kommer 8-900 insektarter, som igjen er 

assosiert med et stort antall parasitter fra ulike artsgrupper. Totalt kan man derfor anta at minst 1500 

arter er forbundet med eik.   

Som følge av kartleggingen som ble gjennomført i 2016 har kommunen god oversikt over naturtypen i 

kommunen. Totalt har Rælingen 28 trær som oppfyller kravene til å kategoriseres som hule eiker, der 

to av lokalitetene er vurdert som svært viktige, ni som viktige og 17 som lokalt viktige.  

STATUS 

Kommunen mottok i 2017 en rekke henvendelser gjennom ulike kanaler med forespørsel om å felle 

trær på kommunal tomt. Kommunen mottok ingen klager på avslåtte søknader. To saker ble vurdert til 

å utgjøre en umiddelbar fare for liv, helse eller skade på eiendom, og ble derfor behandlet som 

hastesaker. 

Det var også en rekke henvendelser om trær langs ledninger, skiløyper, gangveier og veier. Saker 

som berører funksjonalitet blir tatt hånd om fortløpende og ikke statistikkført. I tre saker som gjaldt 

trefelling på privat eiendom ga kommunen tillatelse i henhold til reguleringsbestemmelsene i området. 

Kommunalteknikk behandlet tre søknader fra andre enheter i kommunen. 
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Kommunen har bidratt med informasjon og veiledning i flere saker vedrørende uenighet om trefelling 

mellom naboer og vurdering av grunnforhold og konsekvenser for felling. Videre har kommunen bistått 

i én søknad om skjøtselstiltak for hul eik i 2017. 

Informasjon om trefellingssaker på kommunens hjemmesider ble utbedret i 2017, med det formål å 

redusere antall henvendelser, samt for å oppfordre til bruk av skjema for søknad om trefelling. 

Det ble tatt ut et fåtall trær på kommunal eiendom i forbindelse med skiltprosjektet. Materialene blir 

benyttet til bord, benker og gangbaner. Kommunalteknikk inngikk i 2017 en avtale med ROAS om å 

levere trær fra fellinger i bytte mot ved. Veden skal brukes til å etterfylle vedskjulene på de kommunale 

bålplassene. 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Forespørsler om trefelling på kommunal grunn kommer gjennom mange ulike kanaler. Det 

anbefales at alle henvendelser fremgår i form av søknadsskjema for å lettere kunne utforme 

statistikk, samt forenkle saksbehandlingen. 

▪ Kommunen bør gjøre en gjennomgang av om og eventuelt hvor det bør gjennomføres 

skjøtselstiltak for eik og vurdere kommunens rolle i dette arbeidet.

§ 4 Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer 

Mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 

artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype.   

 
Naturmangfoldloven  
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FRILUFTSLIV, VILT 

OG FISKE 
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FRILUFTSLIV 

Det kanskje største fysiske fortrinnet Rælingen har er nærheten til Østmarka og Øyeren. I denne 

naturen finner vi blant annet fire statlig sikra friluftsområder i Myrdammen, Åmotdammen, Torva og 

Ramstadsjøen som er spesielt egnet for friluftslivsaktiviteter. 

 

I tillegg har kommunen tre naturreservat. Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største 

innlandsdelta og et av Norges største og mest artsrike naturreservat. Reservatet ligger i tillegg i 

umiddelbar nærhet til en fjerdedel av Norges befolkning. Østmarka naturreservat ligger sentralt i 

Østmarka, og naturreservatet har variert skog og landskapet er preget av nordsørgående dalsystemer, 

og er meget kupert med mange markerte daler, små tjern og større vann. Ramstadslottet 

naturreservat ligger ca. 2.5 km sørvest for Rælingen kirke, nordøst i Østmarka og er representativt for 

Østmarkas skoger, og kan nås fra flere kanter gjennom et oppmerket stisystem og er mye brukt som 

turområde. Se temaområdet naturmangfold for å lese mer om naturen i kommunen.  

Friluftsliv blir ofte definert som opphold og fysisk aktivitet i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. Kommunen jobber aktivt med å tilrettelegge for friluftsliv i form av blant annet 

turveier, turstier, skiløyper og badeplasser, og ulike arrangementer. Tilretteleggingen er et samarbeid 

mellom de ulike enhetene i kommunen; kommunalteknikk, kultur- og fritidsenheten, rådmannskontoret, 

helse og omsorg og med private organisasjoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MÅLSETTINGER FOR FRILUFTSLIVET I RÆLINGEN 

▪ Tilgjengeligheten til Østmarka og Øyeren bedres gjennom god adkomst, 

sammenhengende turveier og utfartsparkeringer 

▪ Rekreasjonsområder blir utviklet og hverdagslandskapet tilrettelegges for fysisk aktivitet 

▪ Øke tilgangen av fisk egnet for sportsfiske 

▪ Adgang til fiske for alle 

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
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STATUS 

Planarbeid 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2028 ble vedtatt i kommunestyret 14. 

juni 2017. Hovedmålsettingene i planen fokuserer på at flest mulig skal kunne være aktive og at det 

skal være god tilgang til både Østmarka og Øyeren. Kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv er, for planperioden, delt inn i fire temaområder med tilhørende målsettinger, der friluftsliv er 

ett av temaområdene. 

Statlig sikra friluftsområder 

Det er i Rælingen kommune fire områder som er sikret som statlige sikrede friluftsområder. At et 

område er statlig sikret vil si at staten har, gjennom kjøp av grunn eller avtaler om bruk og 

tilrettelegging, sikret folks tilgang til friluftsområdet. I Norge er det 2 300 friluftsområder som 

kommunene og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv. Rælingen har fire slike 

områder; Myrdammen, Åmotdammen, Torva og Ramstadsjøen.  

Friluftsområder kan være relativt urørte områder, eller de kan være svært tilrettelagte og opparbeidet. 

Det er et mål at tilretteleggingen i disse områdene skal være naturvennlig. Det utarbeides årlig egne 

forvaltningsplaner for de statlige sikrede friluftsområdene hvor de ulike tiltakene som skal 

gjennomføres i områdene må beskrives og omsøkes. Rælingen kommune har de siste årene vært en 

av de flinkeste kommunene i Akershus til å søke midler til tiltak i statlig sikra friluftsområder.  

Tiltak i statlig sikra friluftsområder 

Første del av forskjønning av Torva ble gjennomført i 2017. I tillegg ble det tildelt midler til 

sykkelparkering ved alle kommunens statlig sikra friluftsområder, og tiltakene er planlagt gjennomført i 

2018. Hytta på Myrdammen ble rehabilitert i 2017 for å gjøre hytta mer tilgjengelig for allmennheten. 

Hytta er utformet med inngangsparti, kjøkken, samt oppholdsrom med peis og 28 sitteplasser. Det blir 

tilrettelagt med prosjekter og lerret i oppholdsrommet. Hytta har innlagt strøm og vann, og utenfor er 

det et eget bygg med lagerplass, vedskjul og toalett for helårsbruk.  
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      Skiløyper 

Det finnes totalt 51,5 km skiløyper i Rælingen 

kommune og vinteren 2017/2018 har Rælingen 

kommune kjørt opp 219,5 km fra november til 

starten av februar. Vinteren 2016/2017 var svært 

snøfattig og det ble kun kjørt opp løyper i februar 

og mars på i underkant av 48,5 km. Produksjon 

av kunstsnø gjorde det mulig å kjøre opp løyper i 

mars. Vinteren 2015/2016 ble det tilsammen kjørt 

opp 238,3 km skiløyper fra desember til mars.  

 

Registeringen av oppkjørte løyper blir gjort 

automatisk gjennom GPS på alle kommunes 

maskiner. Det er flere utfordringer når det gjelder 

oppgraderingen og bruk av løypenettet til ulike 

formål. Østmarka er kupert og det er flere større 

områder med myr. Dette gjør det til tider krevende 

å kjøre løyper. 

 

Det har vinteren 2017/2018 vært utfordringer 

knyttet til kommunens løypemaskin, og maskinen 

ble til slutt ikke ansett til å være i kjørbar stand. 

På bakgrunn av dette ble det kjøpt inn ny maskin, 

noe som gjør at målsetningene rundt antall km 

oppkjørte løyper kan heves. I tillegg har snøfallet 

vinteren 2017/2018 gjort at det har vært mye 

overheng, og standarden på løypenettet må      

videreutvikles.  

 

 

Isflater 

Kommunen har fire isflater, disse ligger på henholdsvis Hektneråsen, Marikollen, Løvenstad og 

Blystadlia. Marikollen er den eneste med asfaltdekke, men denne ble avviklet i februar 2018 i 

forbindelse med nye parkeringsplasser. Det vil komme en ny isflate i aktivitetsparken i Marikollen. 

Isflata på Hektneråsen ble utvidet høsten 2017. Det er stor aktivitet på kommunens isflater, og 

kommunen drifter disse kontinuerlig når det er minusgrader. 

 

Turveier og stier 

I forbindelse med at tusenårsstien til Bjønnåsen ble påvirket av anleggsarbeid i området ble det 

tilrettelagt ny sti fra Marikollen til Bjønnåsen. Stien legger også til rette for å oppleve den flotte utsikten 

på Marikollslottet. RØX var svært delaktig i dette arbeidet. 

I 2018 vil det bli skiltet og merket nye og gamle turstier flere steder i kommunen. Skiltingen skal i 

tillegg til å fremstå ryddig og naturlig i terrenget, følge den nasjonale standarden i merkehåndboka og 

erstatte ikke-funksjonell og uoversiktlig skilting i marka. 
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Skilting og utfarsparkeringer 

Per i dag er det fem kommunale parkeringer som 

kan tilby et godt utgangspunkt for å komme seg ut i 

marka; Sandbekken, Marikollen, Tristilvegen, 

Myrdammen og Nordby. 

I forbindelse med at kommunen jobber med å 

tilrettelegge marka for brukerne er det et ønske om 

å øke antallet utfartsparkeringer, samt sikre at 

parkeringene inneholder nok informasjon om 

muligheter og restriksjoner i marka. Dette vil bli 

jobbet videre med i 2018. 

I Marikollen ble det montert informasjonsskilt som 

informerer brukerne om nyanlagt sti til 

Marikollslottet og Bjønnåsen. I 2018 vil det også bli 

montert et identisk skilt i motsatt ende av anlegget. 

 

 

 

 

Figur 5 viser dagens utfartsparkeringer til marka 
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Godkjente bålplasser 

I Rælingen kommune er det i dag fem helårsplasser for bålbrenning, Myrdammen (3 bålplasser), 

Åmotdammen og ved grillhytta i Marikollen. Disse er spesielt tilrettelagt bruk av åpen ild og er tillatt 

å benytte seg av hele året så fremt det ikke er spesielle forhold som gjør all bruk av åpen ild 

risikabelt. Det ble i 2017 satt opp vedskjul ved alle faste grill- og bålplasser, som etterfylles 

regelmessig med ved.  

Ny lokal forskrift om åpen brenning trådte i kraft 1.mars 2018. Den nye forskriften er likelydende for 

kommunene på Nedre Romerike og samsvarer bedre med det som angår bålbrenning i forskrift om 

brannforebygging. Den nye lokale forskriften åpner opp for at bålbrenning i skog og utmark kan foregå 

hele året i tilfeller hvor brenning åpenbart ikke kan medføre brann. 

Tilgjengelighet til elver og innsjøer 

Det er ønskelig å fortsette å se på muligheter for å bedre tilgjengeligheten til Øyeren, Nitelva, Leira og 

Glomma gjennom brygger og mindre parkanlegg. Tilgangen til Øyeren og Nitelva er i dag begrenset til 

noen få områder. Brygga som ble oppgradert på Torva i 2016 har blitt mye brukt, og det ble i 2017 

lagd en universelt utformet vei ut på brygga. I forbindelse med høringen av kommunedelplanen er det 

satt opp hvilke brygger som skal prioriteres videreutviklet i løpet av de nærmeste årene. 

I Rælingsmarka er det en god variasjon av tilgjengelighet til og tilrettelegging av vannene. I marka kan 

en, avhengig av grad av eventyrlyst og erfaring, besøke alt fra tilrettelagte vann som Myrdammen og 

Åmotdammen til mer bortgjemte og mindre besøkte vann lenger inn i Østmarka. 

Studenter og studentoppgaver  

Det har i 2017 vært en student i praksis fra Norges idrettshøgskole hos kommunen. Studenten jobbet 

med et vidt spekter av oppgaver innenfor idretts- og friluftslivfeltet. 
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Friluftsrådets arbeid 

Friluftsrådet var sentrale i arbeidet med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, da med 

spesielt tanke på prioriteringen av friluftslivstiltak. I arbeidet med kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder som ble gjennomført i forbindelse med planen fungerte friluftsrådet som ressursgruppe. 

Gjennom 2017 har friluftsrådet blant annet jobbet med følgende: 

▪ Hatt styremøter der de har diskutert saker der kommuneadministrasjonen ønsket innspill. 

▪ De har holdt aktivitet på Facebook med deling av innspill og relevante saker. 

▪ De har deltatt på eksterne møter der det har vært relevant for Friluftsrådets arbeid. 

Friluftsrådet ønsker også å jobbe mer med følgende: 

▪ Arbeide med å få politisk forankring for saker de er opptatt av. 

▪ Selvstendig arbeide med idéer for friluftsliv i Rælingen. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING  

▪ Det anbefales at kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sin tiltaksplan følges slik 

den er vedtatt.  

▪ Kommunens skiltprosjekt fortsetter og stinettverket utvikles område for område. Målet er at 

hele stinettverket skal følge merkehåndboka (sett bort i fra løyper som er merket av 

skiforeningen). 
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VILTFORVALTNING 

I offentlig viltforvaltning er kommunen ett av viltorganene, i tillegg til fylkeskommunen, fylkesmannen, 

Miljødirektoratet og departementet. Viltorganene skal arbeide for å fremme formålet med lovverket og 

gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om 

viltforvaltning. Vilt- og fiskeforvaltningen i Rælingen ivaretas både fra det offentlige og fra private 

rettighetshavere. 

Mangfoldet av arter gir oss naturopplevelser og muligheter til jakt, fiske og fangst, samt utfordringer 

knyttet til blant annet viltpåkjørsler og skade på eiendom og avlinger. Kommunens rolle er å ivareta 

viltet som en viktig del av det biologiske mangfoldet og synliggjøre viltinteressene i 

beslutningsprosessene. Samtidig har kommunen flere oppgaver som kvotebestemmelser (jakt), 

rapportering (jakt og fallvilt) utarbeide forvaltningsplaner, gi høringsuttalelser med mer. Videre har 

rettighetshaverne (grunneierne) og friluftsorganisasjonen Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF) 

en viktig rolle i forvaltningen av utnyttbare viltressurser gjennom jakta. Viltnemnda er den politiske 

forankringen i viltsaker. Videre har kommunen egen viltvaktordning som tar seg av alt fallvilt.  

Rælingen er en del av Østmarka og Follo elgregion som er avgrenset av tettbebyggelsen i Oslo og 

Lillestrøm i nord, Oslofjorden i vest, Østfold i sør og Øyeren i øst. Området omfatter kommunene 

Vestby, Frogn, Nesodden, Ås, Ski, Enebakk, Rælingen, Lørenskog og Oppegård, samt Oslo 

kommune sør for E6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FORMÅLSPARAGRAFEN     FORVALTNINGSPRINSIPPET 

 

 

 

 

 

 

Høsting og annet uttak av naturlig 

viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak 

med hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse 

på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi 

skal unngås. 

 

Naturmangfoldloven 

 

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i 

samsvar med naturmangfoldloven og slik at 

naturens produktivitet og artsrikdom 

bevares. Innenfor denne ramme kan 

viltproduksjonen høstes til gode for 

landbruksnæring og friluftsliv. 

  Viltloven 
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STATUS  

 

Tabell 1.7 viser jaktstatistikk for elg i perioden 2002-2017. Losby rapporterer til Lørenskog kommune. 

Jaktstatistikk for elg 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avskytingsplan (kvote 
per år) 

18 21 21 21 21 21 17 17 17 

Felte dyr (antall per år) 15 11 11 13 14 14 12 14 16 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avskytingsplan (kvote 
per år) 

17 17 17 15 15 15 15 15 15 

Felte dyr (antall per år) 17 13 15 10 15 14 5   

 

Forvaltning av elg 

Ny bestandsplan for elg ble vedtatt for Rælingen elgvald i 2017 for en tre-års periode. Kvoten ble satt 

til 15 dyr per år, likt som for forrige treårs periode. 

Det var en dramatisk nedgang i antall felte dyr i 2017. Dette er første gang det ble felt mindre enn 10 

elger i Rælingen siden 1990 (så langt tilbake som elgjakta er statistikkført i hjorteviltregisteret). 

Viltnemnda vedtok i møte november 2017 at det, før fastsettelse av fellingskvote for elg 2018, skulle 

gjøres en grundig vurdering av om den fastsatte kvoten for de to neste årene i driftsplan for Rælingen 

elgvald gjenspeiler bestandsstørrelsen på en slik måte at planens målsettinger oppfylles.  

I samsvar med Rælingen elgvald sine anbefalinger, vedtok viltnemnda i møte 12. mars å opprettholde 

kvoten på 15 dyr for jaktåret 2018 og samtidig holde tilbake 6 dyr som tilleggsdyr. Tilleggsdyrene kan 

kun gis etter en skriftlig redegjørelse til kommunen. 

Forvaltning av rådyr 

Det er en stor rådyrbestand i Rælingen kommune og bestanden er spesielt tett i landbruksområdene 

ned mot Øyeren. Mange rådyr krysser fylkesveg 120 på uoversiktlige veistrekker og skaper 

trafikkfarlige situasjoner. Antall felte rådyr under jakt ble nesten fordoblet fra 2016, likevel var antallet 

trafikkdrepte rådyr 26% høyere enn antallet felt under jakt i 2017.  

I tillegg rapporterer Losby til Lørenskog kommune og fremgår derfor ikke i denne statistikken. På 

Rælingens del av Losby ble det skutt 4 dyr i 2017. 

 

 

Tabell 1.8 viser jaktstatistikk for rådyr i perioden 2013 - 2017 

Jaktstatistikk for rådyr 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Felte rådyr 14 16 17 10 19 

 

 

Forvaltning av bever 

Rælingen kommune har en god dialog med blant annet Rælingen JFF rundt observasjoner og 

kartlegging av bever i kommunen. Rælingen kommune har derfor en relativt god oversikt over hvilke 

vann som er aktivt tatt i bruk av bever. Telling av antall bever i et vann er utfordrende, og det er derfor 

en stor usikkerhet rundt antallet bever i de ulike koloniene. I tillegg til bestanden i Øyeren ble det 

bekreftet 5 beverkolonier i Rælingens del av Østmarka i 2017. 

Som følge av ny forskrift om forvaltning av bever, som trådte i kraft 15. mai 2017, må kommunen 

innrette forvaltningen av bever på en annen måte enn tidligere. Det må utarbeides lokale bestandsmål 
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for bever, samt en lokal forskrift som skal fastslå hvor og når det kan jaktes bever i kommunen. Dette 

er en forutsetning for at det skal kunne jaktes bever i Rælingen. Det betyr at det ikke kan 

gjennomføres jakt på bever frem til ny lokal forskrift er vedtatt og det ble derfor ikke jaktet bever i 

Rælingen i jaktsesongen 2017/2018. Arbeidet med denne er igangsatt og det er opprettet dialog med 

Enebakk og Lørenskog. Det ses på som hensiktsmessig for beverforvaltningen i Rælingen at 

forskriften blir tilnærmet likelydende med nabokommunene i Østmarka. 

Tabell 1.9 viser jaktstatistikk for bever i perioden 2003 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallvilt 

I tillegg til kommunens viltvakt (bilde på neste side) henter også Statens Vegvesen påkjørte dyr langs 

fylkesveg. Dette arbeidet har tidligere ikke vært statistikkført og tallene fra tidligere år har derfor store 

mørketall. Kommunen og Statens Vegvesen opprettet dialog rundt fallvilt i 2017 og all fallvilt 

rapporteres nå inn til kommunen. I tillegg til tidvis mangel på rapportering av fallvilt for 2016 ses det 

ikke som hensiktsmessig å sammenligne statistikken for fallvilt med tidligere år.  

Det meldes dessverre stadig om påkjørte dyr som er blitt hentet av andre enn Viltvakta og Statens 

Vegvesen, antageligvis av privatpersoner. Disse dyrene er ikke testet for CWD og blir ikke 

statistikkført. Ikke alle bilister er like flinke til å melde fra om påkjørsler. I tilfeller hvor påkjørsler ikke 

meldes i fra risikeres det at et skadet dyr ikke blir avlivet og derfor får en lang og pinefull død. 

Viltcontaineren, som benyttes til lagring av fallvilt i påvente av prøveresultater (CWD) fra mattilsynet, 

ble i 2017 tilkoblet strøm for å holde dyrene nedkjølte under lagring. Det ble i 2017 inngått avtale med 

Lørenskog kommune om sambruk av viltcontaineren. 

 

Tabell 1.10 viser antall fallvilthendelser fordelt på årsak i 2017  

Fallvilthendelser 2017 

Antall fallvilthendelser totalt* 39 

Hendelser med rådyr - friskmeldt / ikke funnet 7 

Hendelser med rådyr - dødelig utfall totalt 29 

Rådyr drept i trafikken 24 

Rådyr død av sykdom/andre årsaker 5 

* Rådyr var involvert i 36 av hendelsene. En grevling ble registrert trafikkdrept, en rev ble funnet død 

(sykdom/andre årsaker) og en skadet vandrefalk ble sendt til fuglehjelpen og senere satt ut i naturen. 

 

Jaktstatistikk for bever 

 2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Kvote per år 2 2 2 2 2 2 2 4 8 4 

Antall felte dyr 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 

Skadefellinger 1 - - 1 - - - 3 - - 

 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

  

Kvote per år 4 4 0 1 0 

Antall felte dyr 0 0 0 1 0 

Skadefellinger - - - - - 
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Ett av rådyrene ble funnet apatisk, svært avmagret og med diaré på kirkegården til Rælingen kirke. 

Dyret ble avlivet og sendt til veterinærinstituttet for obduksjon. I rapporten fra veterinærinstituttet 

fremgikk det funn av plaststrimler, gummistrikker og uidentifiserbare grønne blader i vomma. Det 

fremgikk videre at fremmedlegemer i vomma vil kunne påvirke raping av vomgass, forstyrre 

drøvtyggingen, vommotorikken og videretransport av vominnholdet i fordøyelsessystemet. Rapporten 

oppsummerte at dyret høyst sannsynlig har beitet på gravkransene og fått påvirket 

fordøyelsessystemet som følge av dette. Hendelsen ble meldt inn til Miljødirektoratet. 

Kommunen har utarbeidet tydeligere rutiner for fallvilt og sikret at alle fallvilthendelser i 2017 har blitt 

registrert i hjorteviltregisteret.  

I 2017 har viltvakta fått to utstyrskasser med nødvendig utstyr til jobben. Viltvaktene ble også inkludert 

i kommunens forsikringsordning og halvparten av viltvaktene har tatt nødvendige kurs. Resterende 

halvpart vil bli kurset i første halvdel av 2018.  

Ulv i Østmarka 

Siden 2013 har det vært ulv i Østmarka. På få år har det vært store utskiftninger i Østmarka-flokken, 

grunnet dødsfall og utvandringer. Dagens alfatispe, som grunnet innavl er både datter og barnebarn 

av den første alfahannen i Østmarka, ble gående alene siste halvdel av 2016. Etter at en ny hannulv 

kom til Østmarka i starten av 2017 ble det registrert to valper sommeren 2017. Alfahannen har ikke 

vært observert siden juli 2017 og er med stor sannsynlighet død. Alfahannen ble ofte observert nær 

tettbygde strøk rundt Østmarka og var oppsiktsvekkende lite sky overfor mennesker. Meldinger om 

nærgående ulv har avtatt siden sommeren alfahannen ble borte, og dagens tre ulver blir sjeldnere 

observert. 
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CWD 

Siden 2016 har det stadig blitt påvist nye dyr med prionsykdommen CWD i Norge. Sykdommen er 

sannsynligvis ikke smittsom for mennesker, men for de dyrene som rammes er den 100 % dødelig. 

Villrein, hjort og elg er så langt de artene som er blitt rammet. Dyr som testes for sykdommen er fallvilt 

fra hele landet, hjortevilt felt under jakt i områder hvor sykdommen er påvist, villrein felt under jakt i 

hele landet og hjortevilt ved viltbehandlingsanlegg. For 2018 skal også tilfeldig utvalgte kommuner 

teste hjort og elg felt under jakta. Rælingen er ikke av de tilfeldig utvalgte kommunene, det er derimot 

nabokommunene Skedsmo og Lørenskog. Sykdommen er så langt ikke påvist i Akershus. 

Rælingen kommune har gode rutiner for prøvetaking av fallvilt gjennom god dialog med mattilsynet, en 

velfungerende viltvaktordning og en viltcontainer med kjøleaggregat for lagring av fallvilt. 

Kartlegging av vilt 

Kommunen har en relativt omfattende viltkartlegging, men denne viltkartleggingen er fra 2001 og bør 

oppdateres. Ved arealplanlegging og tiltak er ikke informasjon om skogsfuglleik, rovfuglreir, viktige 

leveområder og vilttrekk etc. lett tilgjengelig. En oppdatert og digital kartlegging vil kunne fungere som 

et nyttig verktøy som reduserer faren for uheldige avgjørelser med hensyn til vilt og samtidig inkludere 

bla. viltkorridorer og vilttrekk i arealplanleggingen». Det er i 2018 søkt om midler til formålet og en 

kartlegging vil i stor grad basere seg på innhenting av lokal kunnskap i befolkningen. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det gjennomføres en vurdering av om, og på hvilken måte kommunens viltkart skal 
oppdateres 

▪ Det anbefales å i større grad inkludere krysningspunkter for vilt i fremtidig arealplanlegging. 

Vilt krysser oftere vei hvor det er skog på begge sider av veibanen. Med dagens hyppige 

utbygging langs fylkesveg 120 bør det derfor søkes å ivareta krysningspunktene som gir minst 

fare for påkjørsler, og på den måten unngå i størst mulig grad at krysninger blir gjort 

eksempelvis i skarpe svinger 

▪ En stor og stedvis tett rådyrbestand fører til et stort antall viltpåkjørsler i kommunen. 

Påkjørsler er ofte triste opplevelser for bilistene og det er ikke slik vi ønsker å høste av 

overskuddet i bestanden. Jakt er en viktig friluftsaktivitet og rådyrjakt kan være en utmerket 

rekreasjon- og matressurs. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å fortsatt jobbe for å øke 

jaktinnsatsen og uttaket av rådyr gjennom jakt for å minske antallet fallvilthendelser langs vei. 

En høyere jaktinnsats vil også øke verdien av jaktrapportene som en indikator på 

bestandsstatus og bestandsutvikling for rådyr i kommunen.  

▪ Det anbefales å informere befolkningen om viktigheten ved å melde fra om viltpåkjørsler til 

kommunens viltvakt. 

 

 

 

  

EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG 

Grunnet store snømengder som skapte utfordringer for dyrene i skogen, spesielt for rådyr, ble 

det i januar 2018 innført ekstraordinær båndtvang i hele kommunen. Det ble rapportert om to 

rådyr som måtte bøte med livet grunnet angrep fra hund vinteren 17/18. En av hendelsene var 

før båndtvangen ble innført, den andre var under båndtvangen. Det var eier selv som meldte inn 

den første hendelsen, mens den andre hendelsen ble ikke oppklart. 

 

Grunnet store snømengder ble det i februar 2018 søkt og mottatt godkjenning fra mattilsynet for 

nødfôring av rådyr i kommunen. 
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FISKEFORVALTNING 

Rælingen kommune har et vannareal på 15 km2, som utgjør 21 % av kommunens totale areal. I tillegg 

til Øyeren, som utgjør størstedelen av arealet, har kommunen om lag 50 mindre vann av ulik størrelse. 

Kvaliteten på vassdragene er varierende og enkelte ligger i områder som er følsomme for forsuring.  

Målsettinger og planlagt tiltak for fiskeforvaltningen fremgår av kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv 2017-2028. På lik linje med viltforvaltningen ivaretas kommunens 

fiskeforvaltningen både av kommunen og private, ved friluftsorganisasjonene Rælingen Jeger- og 

Fiskerforening (RJFF) og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). RJFF har et nært og godt samarbeid 

med grunneiere i Rælingen skogeierforening, som stiller vannene til disposisjon, og det har vært 

drevet fiskekultivering med bakgrunn i dette samarbeidet så langt tilbake som på 1940-tallet.   

Av de fiskevannene som kultiveres i Rælingen kommunes del av Østmarka, har RJFF ansvaret for 75 

% av vannene, mens OFA har ansvaret for de resterende 25 %. Geografisk sett er de vann som ligger 

nærmest bygda RJFF sitt område, mens OFA tar seg av noen av de vannene som ligger lenger 

vestover mot grensen til Enebakk og Lørenskog. RJFF og OFA bidrar med en betydelig innsats i 

kultiveringsarbeidet i form av administrering av kalking, utsetting av ørret og tynningsfiske av mort, 

samtidig som de holder oppsyn med fritidsfiskere og rydder langs vassdragene. Alt arbeid fra 

organisasjonene gjøres på dugnad og inntektene fra salg av fiskekort går til å dekke utgifter knyttet til 

kultiveringsarbeid. I Øyeren og Nitelva drives det ikke aktivt kultiveringsarbeid og det kan derfor fiskes 

uten fiskekort, så lenge gjeldende fiskeregler overholdes. Det er Fylkesmannen som har 

forvaltningsansvaret for Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERORDNET MÅLSETTING 

Øke tilgangen av fisk egnet for sportsfiske 

Adgang til fiske for alle 
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STATUS 

 

▪ I 2017 satte fiskeutvalget i RJFF, med frivillige i alle aldersgrupper, ut 1600 ørret fordelt på 17 

vann. Søknad for utsett i nye vann ble godkjent av Akershus fylkeskommune.  

▪ RJFF solgte 1100 fiskekort i 2017, av disse var 107 sesongkort. En stor andel av fiskerne er 

utenbygds og omtrent halvparten av kortene selges gjennom inatur.no. 

▪ I 2017 satte OFA ut 1250 ørret fordelt på 16 vann som ligger helt eller delvis innenfor 

kommunegrensen.  

▪ OFA solgte 9 600 fiskekort i 2017, en økning på hele 1400 fra 2016. OFA sine kort gjelder for 

omtrent 500 vann i Oslomarka, i tillegg til Akerselva. 

▪ Det ble utført uttak av gjedde i Åmotdammen og Myrdammen. 

▪ Det ble gjennomført organisert rusefiske i Ramstadsjøen, Langvann, N.Mørkåstjern og 

Tristilen etter mort og småabbor for å hindre at disse artene ikke overbefolker gitte vann. I 

Tristilen alene ble det tatt ut 5500 mort. 

▪ RJFF har lyktes godt i arbeidet med å inkludere mennesker med utenlandsk bakgrunn i 

gjeldende ordninger med fiskekort, og spesielt øst-europeiske statsborgere er de siste årene 

blitt flittige brukere av fiskekortordningen.  

▪ RJFF bruker facebook og nettsidene aktivt for å informere medlemmer og innbyggere om tiltak 

og aktiviteter i regi av foreningen. RJFF har 1100 følgere på sin offisielle facebookside, og har 

i tillegg lukkede grupper for hvert av utvalgene. 

▪ Det er tatt vannprøver i vannene som følger av tabellen nedenfor. 

▪ RJFF fikk godkjent søknaden til fylkesmannen om å sette ut ørret i fire nye vann. 

▪ I Tristilen ble det i 2017 opparbeidet og utbedret gytebekker i både inn- og utløp. 

▪ RJFF og OFA har også i 2017 gjort omfattende opprydningsarbeid rund flere av de viktigste 

fiskevannene i marka. Det rapporteres om stedvis store mengder søppel på fiskeplassene. 

▪ Foreningene utfører årlig oppsyn rundt vannene og opplever at brukerne er veldig flinke til å 

kjøpe fiskekort. Noen få ureglementerte hendelser ble registrert, blant annet bruk av garn på 

Myrdammen. 

▪ RJFF har arrangert fiskesommer for barn på Myrdammen de siste fire årene. I de siste tre 

årene er det også arrangert fluekasterkurs for tenåringer, der foreningen stiller fluestenger til 

disposisjon.  

▪ RJFF har ved bruk av ekkolodd laget dybdekart for Åmotdammen og Blåtjern. 

▪ OFA og RJFF rapporterer om bra fiske i marka. Det ble rapportert fangster av ørret på over 

2kg i flere av vannene i 2017. 

 

 

 

 

Tabell 1.11 viser antall ørret utsatt og antall fiskekort solgt av Rælingen jeger- og fiskeforening 2015 - 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Ørretutsetting (RJFF) Antall solgte fiskekort (RJFF) 

Antall ørret Antall vann 

2015 1400 9 930 

2016 1500 13 1100 

2017 1600 17 1100 
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Vannkjemiske forhold 

Hvert år analyseres vannprøver fra vann i Rælingen. Her finner man blant annet pH-verdiene, som 

legger grunnlaget for eventuell kalking av de ulike vannene. Kalking administreres av Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus og benyttes som tiltak mot forsuring av vassdrag. Fylkesmannen vurderer at vann 

med minimum pH 5.8 (pH 6.2 for vann med edelkreps) er nødvendig for å opprettholde friske og 

balanserte vann med levedyktige forhold for fisk og øvrig biologisk mangfold. De siste års resultater 

viser at kalkingen har vært vellykket og behovet for kalking i Rælingsmarka har derfor blitt redusert 

som følge av økt pH. For 2017 var det kun Østre Huketjern som ikke tilfredsstilte Fylkesmannens 

målsetning for minimum pH. I Rælingen er det ikke kalket i noen vann de siste to årene, likevel har 

pH-nivået vært økende i flere av vannene. Dette skyldes sannsynligvis mindre sur nedbør i 

kombinasjon med fortsatt virkning av kalk i vannene. 

 
Tabell 1.12 Tabellen viser pH-resultat fra vannprøver tatt i Rælingen årene 2014 -  2017, samt mengde kalk. 

 

VANNFOREKOMST pH 2014 pH 2015 pH 2016 pH 2017 Mengde kalk 

Søndre Merratjern  7.0 6.4 6.3 6.8 Ikke kalket 2015 - 2017 

Langvannet 7.0 6.4 6.3 6.6 Ikke kalket 2015 - 2017 

Gryta 6.8 6.7 6.7 7.0 Ikke kalket 2016 og 2017 

Nordre Mørkåstjern 7.0 6.3 6.4 6.9 Ikke kalket 2015 - 2017 

Ramstadsjøen 6.9 6.6 6.6 6.9 Ikke kalket 2015 - 2017 

Søndre Nessetertjern 6.6 6.3 6.5 6.9 Ikke kalket 2016 og 2017 

Fiskelausen 7.1 6.5 6.5 6.9 Ikke kalket 2015 - 2017 

Nordre Merratjern  6.6 6.4 6.3 6.9 Ikke kalket 2015 - 2017 

Tristilen 6.6 6.1 6.3 6.7 1 tonn i 2015, ikke kalket i 2016 eller 
2017 

Huketjern Østre - 5.8 6.2 5.6 Ikke kalket i 2014, 2016 og 2017. 1 

tonn i 2015. 

Huketjern Vestre - 6.4 6.1 6.0 Ikke kalket 2014-2017 

Bikkjetjerna nordre  - - 6.6 6.9 Ikke kalket 2016 og 2017 

Bikkjetjerna søndre - - 5.9 6.6 Ikke kalket 2016 og 2017 

Lintjern - - 5.8 6.1 Ikke kalket 2016 og 2017 

Morttjern - - 6.0 6.4 Ikke kalket 2016 og 2017 

Myrdammen - - 6.4 6.8 Ikke kalket 2016 og 2017 

Søndre Mørkåstjern - - 5.8 6.1 Ikke kalket 2016 og 2017 

Svarttjern nord for Grinderen - - 6.2 6.7 Ikke kalket 2016 og 2017 

Svarttjernet øst for Nordbysjøen - - 6.4 6.7 Ikke kalket 2016 og 2017 

Svarttjernet øst for Tristilen - - 6.3 6.5 Ikke kalket 2016 og 2017 

Åmotdammen - - 6.3 6.6 Ikke kalket 2016 og 2017 
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det anbefales at arbeidet med fiskeutsetting og vannprøver av sjøene i Rælingen fortsetter. 

Videre kommunikasjon og samarbeid mellom kommunen, fylkesmannen, grunneierne 

(Rælingen skogeierforeningen), friluftsorganisasjonene Rælingen Jeger- og Fiskerforening 

(RJFF) og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) er avgjørende for å sikre god forvaltning av 

vannene i Rælingen.  

▪ OFA skal satse stort på videoer i 2018, der formålet er å inspirere nybegynnere til å lykkes 

med fisket. 

▪ I 2018 skal RJFF, ved bruk av ekkolodd, lage dybdekart for flere av fiskevannene i Rælingen. 

▪ Det er ønskelig å øke den naturlige reproduksjonen i de vannene hvor dette er mulig. RJFF vil 

derfor ha stort fokus på å legge til rette for gytebekker i årene fremover. I forbindelse med 

dette arbeidet skal to nye medlemmer fra fiskeutvalget ta fiskekultiveringskurs i 2018. 

▪ Det er ønskelig at skiltene som informerer om fisking ved vannene i marka fjernes eller 

fremstår mer ryddig og i større grad i harmoni med naturen. Kommunen, RJFF og 

Skogeierforeningen vil vurdere ulike løsninger det kommende året.  

▪ Det anbefales å informere brukere av fiskevannene om problematikken rundt smitte av 

krepsepest. Krepsepest er en svært smittsom og dødelig sykdom for vår egen 

edelkreps, og skyldes en naturlig parasitt i skallet på den fremmede arten signalkreps. Det 

er krav om tørking og/eller desinfisering av båter, fiske- og fangstutstyr mm. som har vært 

benyttet i vassdrag med krepsepest. 
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MOTORFERDSEL I UTMARK 

Kommunen har et ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag forvaltes i samsvar med 

motorferdselloven og tilhørende regelverk. Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre 

annet følger av motorferdselloven eller med hjemmel i denne loven. Kommunen har plikt til å behandle 

søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag, samt 

veilede søkere i regelverket. Det er kommunalteknikk ved avd. for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

som behandler søknader om motorferdsel i utmark.  

Siden Østmarka i sin helhet ligger innenfor Oslomarka og dermed omfattes av markaloven, behandles 

søknader om motorisert ferdsel i Østmarka etter markaloven. Det er et generelt forbud for 

motorferdsel i Oslomarka. Nødvendig motorferdsel, gitt i en uttømmende liste, er imidlertid tillatt på 

visse vilkår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Det kom i 2017 fire formelle søknader om motorferdsel i utmark til Rælingen kommune. Det ble gitt 

tillatelse til tre av henvendelsene i henhold til markalovens § 10, mens den fjerde gikk til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus som forvaltningsmyndighet for kommunens naturreservater. I tillegg 

kom det en henvendelse (ikke-formelle søknader) om motorferdsel der det ikke ble gitt tillatelse, samt 

to henvendelser vedrørende motorferdsel i naturreservat der Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet. 

Det var i 2017 noe bruk av veinettet i Marka i forbindelse med fiskeutsetting og arbeid med 

friluftslivstiltak. Disse tiltakene ble vurdert til å være i tråd med markalovens § 10 og er på bakgrunn av 

dette ikke omsøkt. Det er rapportert enkelte ureglementerte hendelser vedrørende motorferdsel i 

utmark, og det er dialog med politiet i disse tilfellene.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Kommunen mottar få henvendelser og søknader knyttet til motorisert ferdsel i utmark og det er 

som regel ingen vanskelige vurderinger knyttet til disse. Det anbefales derfor at det ikke er 

behov for noen videre utvikling på området. 

MOTORFERDSEL I MARKA 

I Marka er motorferdsel i utmark og vassdrag ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov 

eller forskrift gitt i medhold av denne lov.  

All motorferdsel i utmark og vassdrag mv. skal foregå varsomt og på tidspunkter som i minst 

mulig grad medfører ulemper for friluftslivet. 

Markaloven § 10  
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LANDBRUKET 

Målet om bærekraftig utvikling står sentralt i landbruket. Som følge av dette er det en viktig oppgave å 

redusere uheldige miljømessige virkninger av landbruksdrift. Det gjelder blant annet avrenning og 

erosjon fra jordbruksareal og behandling av spesialavfall. 

Bærekraftig utvikling innebærer også ansvar for å ivareta og utvikle miljøverdier knyttet til 

landbruksareale ne, som friluftsliv, biologisk mangfold, landskapsestetikk og kulturminner, samtidig 

som det skal det være en bærekraftig økonomisk utvikling for landbruksnæringen. 

Kommunene har det lokale ansvaret for å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken. 

Kommunens rolle innen landbruk er å ivareta målsettinger i arealpolitikk og næringslivspolitikk 

gjennom juridiske og økonomiske virkemidler.  

Det er Regionkontor landbruk (RKL) som er kommunens lokale landbruksmyndighet. Kontoret har 

ansvaret for saksbehandling og tilsyn etter blant annet skogloven og jordbruksloven, samt tildeling av 

tilskuddsordninger i landbruket. Kontoret skal også være et faglig organ innen grønn sektor og 

tilknyttede næringer.  
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TILSKUDDSFORVALTNING I LANDBRUKET 

Landbrukets tiltaksstrategier for kommunene og Regionalt Miljøprogram for Oslo og Akershus 

legger grunnlaget for kommunens tilskuddsforvaltning. I 2012 ble Landbrukets tiltaksstrategier 

revidert for en ny planperiode (2013 – 2016).  

De lokale midlene fordeles etter en saksbehandling og råd fra Regionalt råd for næring, miljø og 

kultur i Landbruket (RL-rådet). I rådet sitter, foruten landbrukssjef, jordbrukssjef og skogbrukssjef; 

en representant fra hver av kommunene (medarbeidere med miljø-, plan-, landskap-, eller 

kulturfaglig kompetanse). 

Landbrukets tiltaksstrategier 

Tilskudd til miljøtiltak i skog 

Det kan søkes om tilskudd for tiltak i skog som er viktig for biologisk mangfold, friluftsliv, landskap 

og kulturminner. Dette er en ordning for å avhjelpe skogeiere som blir økonomisk berørt av å 

ivareta eller utvikle miljøverdier. 

Dreneringstilskudd 

Det gis tilskudd til drenering av jordbruksjord for å fremme økt matproduksjon og redusere faren for 

erosjon av matjord.  

SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Dette er tilskudd til miljøfremmende tiltak, som går utover det som kan forventes av normal 

jordbruksdrift. Det kan søkes SMIL-tilskudd til: 

• Forurensningstiltak 
o Utbedre hydrotekniske anlegg for å hindre erosjon 
o Anlegning av fangdam for å rense/sedimentere avrenning fra jordbruksarealer 
o Etablere vegetasjonssone mot vassdrag 

 

• Kulturlandskapstiltak 
o Ivareta biologisk mangfold 
o Holde gamle beiter åpne 
o Tilgjengelighet – tilrettelegging for allmennheten 
o Vern av kulturminner og kulturmiljøer/bygninger 

 

Det kan også gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. 

Regionalt miljøprogram (RMP) 

Dette er en tilskuddsordning, hvor statlige midler for Oslo og Akershus blir fordel av Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene i 

kulturlandskapet. Regionalt miljøprogram er vedtatt for en 4-årsperiode (2013-2016) 

Det kan søkes om tilskudd til  

• Forurensning med tilskudd til endra jordarbeiding, vegetasjonssoner, gras på 
erosjonsutsatt areal, fangvekster med mer. 

• Kulturlandskap med tilskudd til skjøtsel av beiteareal, kulturminner, slått av artsrik eng med 
mer.  
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LANDBRUK OG VANNMILJØ 

Landbruket kan være en bidragsyter til redusert vannkvalitet i vann, vassdrag og sjø. Sammen med 

tilførsler fra avløp, industri og samferdsel bidrar landbruk med næringsstoffer og jordpartikler som fører 

til eutrofiering og nedslamming. Det finnes flere tilskuddsordninger som stimulerer til gjennomføring av 

miljøtiltak i landbruket for å redusere avrenning til vassdrag.  

Det gis støtte gjennom SMIL-midler til forskjellige investeringstiltak for å redusere forurensning fra 

landbruket, som fangdammer og utbedring av hydrotekniske anlegg.  

Gjennom regionalt miljøprogram gis det årlig støtte til vedlikehold og drift for forskjellige miljøtiltak i 

landbruket, som utsatt jordarbeiding eller å anlegge grasdekte soner på de mest erosjonsutsatte 

arealene. Det er Regionkontor landbruk som fatter vedtak om tilskudd til miljøtiltak gjennom regionalt 

miljøprogram og SMIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

I 2017 søkte 78 % av gårdbrukerne i Rælingen om tilskudd gjennom RMP, dette omfatter både tiltak 

innen kulturlandskap og forurensning. 30 % av kornareal var omfattet av tiltak med ingen/utsatt 

jordarbeiding. 

Det var i 2017 ikke omsøkt tilskudd til prosjekter med tiltak mot forurensning innenfor SMIL-ordningen i 

Rælingen kommune. 

Regionkontor landbruk er involvert i arbeidet med vannforskriften gjennom deltakelse i temagruppe 

landbruk både i vannområde Øyeren og i vannområde Leira-Nitelva 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Regionkontor landbruk må fortsette å være en pådriver gjennom informasjon og veiledning for 

at næringa benytter de ulike miljøordningene innenfor RMP og SMIL. 

 

 

 

HOVEDMÅLSETTING FOR FORURENSNING 

Rælingen kommune skal stimulere til effektive forurensningstiltak for rene vassdrag 

 

DELMÅL  

Vannkvaliteten skal ligge innenfor tilstandsklasse II og I  

 
Kommunedelplan landbruk  

 

MÅLSETTING FOR FORURENSNING  

Forbedre forurensningstilstanden i vassdrag og sidebekker ved erosjonsforebyggende tiltak og 

endret jordbruksproduksjon 

Landbrukets tiltaksstrategier  
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FORURENSNING FRA LANDBRUKET 

Forskrift om gjødslingsplanlegging setter krav om at alle foretak som disponerer jordbruksareal med 

planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd skal utarbeide gjødslingsplan før hver 

driftssesong. Videre setter forskrift om plantevernmidler som krav at alle som bruker yrkespreparater 

skal føre journal over bruk av plantevernmidler. Brudd på kravene om gjødslingsplan og 

plantevernjournal kan medføre at kommunen foretar avkorting i produksjonstilskudd i jordbruket. 

Forskrift om gjødselvarer mv, av organisk opphav har bestemmelser om lagring og bruk av 

gjødselvarer. Det kan ikke spres gjødsel på snødekt eller frossen mark, og lagring av gjødsel må ikke 

skje på flomutsatt areal eller så nær vassdrag at det medfører fare for forurensning. 

Forurensningsforskriften kapittel 4 om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt har til formål å 

forebygge, begrense eller stanse forurensning/erosjon fra planeringsfelt. Det er søknadsplikt for 

planeringsfelt over 1 daa. 

I tillegg er det krav til vegetasjonssone mot vassdrag i forskrift om produksjonstilskudd. Kantsonen har 

også juridisk beskyttelse i vannressursloven.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Gjødselplanlegging 

Regionkontor landbruk kontrollerer gjødslingsplaner gjennom saksbehandling stedlig kontroll av 

produksjonstilskudd i jordbruket og Regionalt miljøprogram. Det ble ikke foretatt avkorting hos noen 

foretak for manglende eller mangelfull gjødslingsplan i 2017. 

Plantevern 

Regionkontor landbruk kontrollerer, gjennom stedlig kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket og 

Regionalt miljøprogram, at foretak som bruker yrkespreparater har plantevernjournal. I 2017 ble det 

ikke foretatt avkortning i produksjonstilskudd som følge av manglende plantevernjournal. 

FORSKRIFT OM GJØDSLINGSPLANLEGGING  

Formålet med forskriften er å gi grunnlag for 

kvalitetsmessig god avling, og begrense avrenning til 

vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra 

jordbruksarealer 

 

 

 

FORSKRIFT OM 

PLANTEVERNMIDLER 

Formålet forordningen er å sikre et høyt 

vernenivå for både menneskers og dyrs 

helse og miljøet og samtidig sikre at 

Fellesskapets landbruk er 

konkurransedyktig 

 

 

FORKSRIFT OM GJØDSELVARER MV, AV 

ORGANISK OPPHAV 

Formålet med forskriften er å (…), forebygge 

forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske 

ulemper ved tilvirking, lagring og bruk av 

gjødselvarer. (…) Forskriften skal også bidra til en 

miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta 

hensynet til biologisk mangfold. 

 

 

 

FORURENSNINGSFORSKRIFTEN 

KAPITTEL 4  

Formålet med bestemmelsene er å 

forebygge, begrense eller stanse 

forurensning/erosjon fra planeringsfelt 
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Kontoret er eksamensansvarlig og utsteder autorisasjonsbevis for yrkesmessig bruk av 

plantevernmidler/yrkespreparater. Det ble ikke utstedt noen autorisasjonsbevis for plantevernmidler i 

2017. 

Bruk av avløpsslam 

Regionkontor landbruk er delegert myndighet og behandler saker etter forskrift om gjødselvarer mv, 

av organisk opphav, herunder meldinger om bruk av avløpsslam på jordbruksareal, godkjenning av 

nye gjødsellagre. Alle saker om spredning av avløpsslam oversendes kommunehelsetjenesten for 

uttalelse. Det var ingen meldinger om bruk av avløpsslam i Rælingen i 2017. 

Forurensning og planering 

Regionkontor landbruk er delegert myndighet og behandler saker etter forurensningsforskriften kapittel 

fire. Det var ingen søknader om planering til behandling i Rælingen i 2017. 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING  

▪ Regionkontor landbruk må sørge for informasjon om kravene til gjødslingsplan og føre kontroll 

med at foretak har gjødslingsplan i tråd med forskriften. 

▪ Videre må de sørge for informasjon om kravene til plantevernjournal og føre kontroll med at 

foretak har plantevernjournal i tråd med forskriften. 

▪ Det må sikres fortsatt samordning med kommunehelsetjenesten rundt håndtering av saker 

som gjelder bruk av avløpsslam på jordbruksareal. 

▪ Siden det er mange ulike hensyn som må avklares i saker som medfører terrengendring og 

disse ofte krever behandling etter flere lovverk bør det utarbeides en tydelig rutine for 

saksgangen av denne typen. 
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KULTURLANDSKAPSTILTAK I LANDBRUKET 

Rælingen har et særegent kulturlandskap med ulendt terreng og ravinedaler, der jordbruksareal med 

aktiv landbruksdrift ligger mellom Øyeren og Østmarkas åsrygger. Omtrent 30 % av de truete artene 

på den nasjonale rødlista er knyttet til jordbrukets kulturlandskap. Jordbruket i Rælingens drives med 

både korn og grasproduksjon til husdyr. Et aktivt husdyrmiljø gjør at beitelandskapet med raviner og 

arealer på Fautøya, Årnestangen og Rælingsøya kan holdes åpent med beitende husdyr.  

Det finnes flere tilskuddsordninger i landbruket som stimulerer til gjennomføring av skjøtselstiltak for å 

bevare et åpent kulturlandskap. 

Det gis støtte gjennom SMIL-midlene, til investeringstiltak for å holde gamle beiter åpne. Dette kan 

være oppsett av nye gjerder og rydding av gjengrodde beiter. Gjennom RMP kan det gis årlige 

tilskudd til skjøtsel av kulturlandskapet gjennom ulike tiltak med beiting eller slått. 

Forskrift om produksjonstilskudd har som vilkår for å få areal- og kulturlandskapstilskudd at det ikke 

gjøre inngrep som forringer kulturlandskapet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

I 2017 søkte 78 % av gårdbrukerne i Rælingen om tilskudd gjennom RMP, dette omfatter både tiltak 

innen kulturlandskap og forurensning. Det ble omsøkt tilskudd til skjøtsel av 1092 daa med verdifull 

beitemark, dette omfatter både raviner og biologisk verdifulle areal innenfor Nordre Øyeren reservat. 

Det var i 2017 søkt støtte til 1 prosjekt gjennom SMIL ordningen for å holde gamle beiter åpne, 

prosjektet fikk innvilget støtte. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING  

▪ Regionkontor landbruk må fortsette å være en pådriver gjennom informasjon og veiledning for 

at næringa benytter de ulike miljøordningene innenfor RMP og SMIL. 

 

HOVEDMÅLSETTING FOR KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 

Åpent kulturlandskap for friluftsliv og naturopplevelser 

 

DELMÅL  

Kommunen skal ha et levende og åpent kulturlandskap der natur- og kulturminneverdier ivaretas 

 
Kommunedelplan landbruk 

 

 

MÅLSETTING FOR KULTURLANDSKAP – SMIL 

Ivareta regionens kulturlandskap med sitt særpreg, med vekt på biologisk mangfold og historisk 

dybde, og opprettholde tilgjengeligheten 

 

Landbrukets tiltaksstrategier  



69 

 

URBANT LANDBRUK 
 

Urbant landbruk omfatter en rekke ulike aktiviteter knyttet til dyrking og husdyrhold i by og bynære 

omgivelser. Det omfatter hele matkjeden fra produksjon og foredling til distribusjon, salg og forbruk. 

Aktivitetene kan være private, offentlige, kommersielle, ideelle, temporære eller permanente. Urbant 

landbruk befinner seg i skjæringspunktet mellom steds- og samfunnsutvikling, miljøvern, forlkehelse, 

folkeoppysning, næringsutvikling og matproduksjon.  

Aktivitetenes sosiale og økologiske kvaliteter og det å skape bærekraftige kretsløp basert på lokalt 

ressursgrunnlag er sentralt.  

Urbant landbruk har de senere årene blomstret opp i byer over hele verden. Folk dyrker i bakgårder, 

parker, balkonger og på tak og birøkt og hønsehold integreres som eksotiske innslag i storbylivet. 

Kommunen har lagt inn som tiltak i kommunedelplan landbruk at det skal utvikles et samarbeid 

mellom barn og unge, skolen og landbruket om urbant landbruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

I 2017 gjennomførte Regionkontor Landbruk et prosjekt med urbant og bynært landbruk som tema. I 

Rælingen ble det gjennomført en temporær skolehage i Rådhushagen i samarbeid med Fjerdingby 

barneskole SFO. I tillegg har elever ved Smestad skole snekret humlekasser i samarbeid med 

Aktivum. De ble satt opp rundt rådhuset sammen med informasjon om viktigheten av insekter og 

humler, som elevene hadde utarbeidet selv. Når elevene fra Fjerdingby skole høstet hagen i slutten av 

september, ble det satt pollinatorvennlige blomsterløk slik at det skal bli mat å finne for humlene når 

de kryper ut av humlekassene rundt rådhuset til våren. 

HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON 

Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet 

 

DELMÅL  

 

Øke kompetansen og rekrutteringen til landbruket 

 
Kommunedelplan landbruk  
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Skolehagen i Rælingen ble etablert i et eksisterende bed utenfor rådhuset. At rådhuset tok ansvar for 

vanningen gjorde at dette fungerte veldig bra. Vanning i sommermånedene kan ellers være den 

utløsende faktoren som gjør at planer for skolehager skrinlegges. Dette videreføres også i 2018.  

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING  

Rapporten som ble utarbeidet i etterkant av prosjektet kommer med to helt konkrete forslag til 

oppfølging og videreutvikling av urbant landbruk i Rælingen kommune 

▪ Fjerdingby skole skal flyttes. Et større skolebygg, nesten vegg i vegg med rådhuset, er under 

planlegging. Dette er en unik mulighet til å få prosjektert inn egnede skolehagearealer, gjerne 

et felles dyrkningsområdesom kan benyttes både av skolen og rådhuset. Om 

arbeidstreningsbedriften som drifter rådhuskantina tar ansvar for skjøtselen i 

sommermånedene er skolehagenes største utfordring løst. Ettersom flerårige vekster krever 

mye mindre oppfølging enn ettårige anbefales det også å benytte flerårige nyttevekster i 

skolens øvrige beplantning, bærbusker, frukttrær, rabarbra, med mer.  

▪ Blystadlia har store grøntarealer som i dag ikke dyrkes. Med en høy andel barnefamilier og 

flerkulturelle beboere kan en felles nærmiljøhage bli et viktig samlingspunkt, bomiljø- og 

integreringstiltak. Fremgangsmåten kan være som i Rådhushagen; å starte med et lite 

dyrkningsprosjekt på kommunal grunn, der barn fra den lokale skolen og barnehagen deltar. 

Beboere som er interessert, kan tilbys parseller samme sted, mot at de tar ansvar for vanning 

av skolehagen gjennom sommeren. Interessen for dyrking i de ulike borettslagene kan 

samtidig kartlegges og planer legges for etablering av flere parseller i årene fremover.  
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ØKOLOGISK JORDBRUK 

Satsning på økologisk jordbruk er blant annet begrunnet i at det tas ekstra miljøhensyn i 

produksjonen. Økologiske driftsformer har positiv betydning for naturmangfold. Dyrking uten bruk av 

kjemisk-syntetisk sprøytemiddel og kunstgjødsel, kombinert med vekstskifte, har positiv effekt for 

biologisk mangfold. Jordkvalitet og struktur er også områder hvor økologisk landbruk bidrar til mindre 

jordpakking og erosjon, som i tillegg er en fordel for å beskytte jordressursene.  

Regionkontor landbruk fatter vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket til økologisk landbruk. De 

økonomiske betingelsene for dette fastsettes imidlertid i de nasjonale jordbruksforhandlingene.  

Rælingen kommune har gjennom sine kommunale virksomheter en mulighet til å påvirke innkjøp av 

økologiske varer. Dette gjelder både ved offentlige anskaffelser til kantiner og til kommunens kjøkken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

En stor andel av jordbruksarealet (33 %) i Rælingen drives økologisk. Dette er spesielt høyt 

sammenlignet med de fleste kommuner i landet. Sammenlignet med 2015 er det en nedgang i areal 

(37% i 2015), men dette skyldes endringer i kartgrunnlaget og ikke endringer i den faktiske driften.  

Kommunen drifter per i dag en kantine og to produksjonskjøkken. Det finnes ingen oversikt over 

hvorvidt det kjøpes økologiske varer, og eventuelt hvilken andel av vareinnkjøpet og forbruket til disse 

som er økologiske i dag.  

 ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING  

▪ Regionkontor landbruk må fortsette å informere om hvilke støtteordninger som finnes til 

økologisk landbruk, og videreformidle informasjon om rådgiverapparatet hos eksempelvis 

norsk landbruksrådgivning. 

▪ Det bør vurderes om kommunen skal stille krav til økologiske varer ved offentlige anskaffelser 

og innkjøp til kommunens kantiner og storkjøkken. Det bør lages en oversikt over dette.  

▪ Det bør jobbes med å tydeliggjøre miljøprofilen til rådhuskantina og til produksjonskjøkkene.  
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JORDVERN 

Jordvern handler om å sikre jordbruksarealet for varig framtidig matproduksjon og i størst mulig grad 

unngå at matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål. 

Kommunens overordnede arealstrategi er å bruke grønn strek på plankartet til kommuneplanens 

arealdel for å sikre jordvern. Grønn strek fastsetter en langsiktige grenser mellom byggeområder og 

landbruks-, natur- og friluftsområder, og baserer seg på et prinsipp om en deling av bruk og vern av 

arealer. Grønn strek tilrettelegger for at utbygging skal skje innenfor utbyggingssoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Søknader om omdisponering av dyrka mark etter jordloven 

Kommunen behandlet i 2017 en søknad om omdisponering av dyrka mark etter jordloven § 9. 

Søknaden ble innvilget. Dette utgjorde til sammen 1 dekar og arealet ble omdisponert til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Dette er omdisponering for utvidelsen av Tomtervegen og 

anleggelse av fortau her.  

 

Reguleringsplaner – omdisponering av dyrka mark etter plan- og bygningsloven 

Kommunen vedtok i 2017 en reguleringsplan som vil medføre omdisponering av dyrka mark. Dette var 

detaljregulering for gang- og sykkelvei på fv120 mellom Hektnersletta og Nesvegen. 

Planen vil medføre en omdisponering av ca. 15. dekar dyrka mark, i tillegg til et midlertidig beslag på 

omtrent 21 dekar. Det midlertidige beslaget vil brukes til anleggsformål i anleggsperioden, og 

tilbakeføres til landbruksareal etter ferdigstillelse. 

Samfunnsnytten av gang- og sykkelveien ble vurdert som stor på grunn av hensynet til trafikksikkerhet 

og å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. Alternative traseer ble ikke vurdert som aktuelle, på grunn 

av eksisterende fylkesvei og mulighet for påkobling til eksisterende gang- og sykkelveiløsninger i nord 

og sør. Nytten for disse hensynene ble vurdert å veie opp for de negative konsekvensene av å 

beslaglegge dyrka mark. 

Nydyrking 

Kommunen behandlet i 2017 ingen søknader om nydyrking. Heller ikke i 2015 eller 2016 ble det søkt 

om nydyrking etter jordloven § 11.  

Deling av eiendommer 

Kommunen behandlet i 2017 ingen søknader om deling av eiendommer etter jordloven § 12. 

 

Driveplikt 

Kommunen har ikke behandlet søknader om varig fritak fra drivplikten i 2017, det er heller ikke 

oppdaget noen brudd på denne i 2017. 

HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON 

Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet 

 

DELMÅL  

 

Sikre et sterkt jordvern 

 
Kommunedelplan landbruk  
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det bør utarbeides en enkel metodikk for utarbeidelse av jordbruksregnskap som 

planmyndigheten kan vise til i de plansakene der landbruksarealer blir påvirket.  

▪ For å kunne benytte innholdsverktøy landbruk på en best mulig måte i kommunens 

arealplanlegging, bør det lages en oversikt over potensielt erstatningsareal i kommunen.  

INNHOLDSVERKTØY LANDBRUK 

Det ble i løpet av 2017 utarbeidet et nytt system for kommunens reguleringsplanarbeid. 

Systemet skal sikre likebehandling av reguleringssaker og forutsigbarhet for kommunen og for 

forslagsstiller i slike saker.  

I forbindelse med utarbeidelsen av systemet er det blitt laget såkalte innholdsverktøy for de 

ulike hensynene som skal ivaretas i en reguleringsplanprosess. De gir en oversikt over når et 

hensyn er aktuelt å vurdere, hvilke fagpersoner man kan involvere, krav det er aktuelt å stille, 

hvilke kunnskapsgrunnlag som finnes og hvordan registreringer og funn skal følges opp i 

planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

landbruket. 

 

 

 

 

 

 

 

Verktøyet som er laget for landbruk skal ta hensyn til 

areal og forhold for jord- og skogbruksareal, 

driftsforhold for landbruket og erstatningsareal dersom 

dyrka mark går tapt. Verktøyet skal benyttes i alle 

saker som berører landbruk. 

Regionkontor landbruk skal bistå utbyggingsservice i 

forbindelse med utarbeidelse av nye planer som 

berører landbruksareal og de har en særlig viktig rolle 

i vurderingen av erstatningsareal.  

I saker der landbruksarealer blir påvirket skal 

det gjøres en vurdering av landbruksarealet i 

planområdet, som sier hvilke ressurser som 

finnes i området (jordbruksregnskap). 

Det må vurderes løsninger som skåner 

landbruksarealet, og spesielt dyrka mark, i 

størst mulig grad. Dersom tiltaket innebærer at 

landbruksareal går tapt, må det argumenteres 

for den valgte løsning og vises til at alternativ er 

vurdert. 

Erstatningsareal skal vurderes dersom dyrka 

mark går tapt som følge av planforslaget. 

Planforslaget må hensynta landbruket på en 

måte som gir minst mulig konsekvenser for 

landbruket.  



74 

 

MILJØTILTAK I SKOGBRUKET 

Regionkontor landbruk har delegert myndighet til å fatte vedtak etter forskrift om nærings- og 

miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Forskriften er et økonomisk virkemiddel med formål om å bidra til økt 

verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv 

og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.   

Det er i Rælingen et ønske om å øke bruken av norsk trevirke i kommunale bygninger. Dette målet er 

forankret i kommunedelplan landbruk, og er innarbeidet som krav i kommunens miljøprogram for 

bygg- og anleggsprosjekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

De to siste årene har det vært jevnt god avvirkning av tømmer i Rælingen (Figur 6). Det har vært en 

svak nedgang i tømmerverdien, til tross for en svak økning i kbm hogd. Dette kan både skyldes 

generelle tømmerpriser, og hvilket sortiment som hogges. Vi ser også en sunn økning i antall planter 

satt, etter to år uten planting (Figur 7). Antall planter satt er en direkte følge av hva som er hogget på 

granmark de tre siste årene, noe som kommer tydelig fram i figur 6 og 7.  

Mengde utført ungskogpleie bør henge tett sammen med hogstkvantumet omtrent ti år tidligere. Det er 

allikevel et stort vekstpotensiale på utført ungskogpleie også i Rælingen (Figur 8). Ungskogpleie 

HOVEDMÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI 

Rælingen kommune skal stimulere til bevissthet rundt, og legge til rette for at landbruket i 

kommunen kan opprettholde og utvikle produksjonen med en klimavennlig driftsform 

 

DELMÅL  

Kommunen skal opprettholde karbonlageret i skogen gjennom aktiv, bærekraftig skogpolitikk 

 
Kommunedelplan landbruk  

MÅLSETTING FOR MILJØTILTAK I SKOG  

 
Opprettholde et aktivt skogbruk som ivaretar generelle flerbrukshensyn og spesielle miljøverdier 

 

Opprettholde og videreutvikle biologisk mangfold ut i fra særskilte registreringer, opprettholde 

kvaliteten på og tilgjengeligheten til friluftsområder og ivareta og synliggjøre kulturminner 

 
Landbrukets tiltaksstrategier  
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senker konkurransen mellom framtidstrærne, og fremmer raskere vekst og derfor også bedre opptak 

av CO2. Det gis tilskudd på opptil 40% av kostnadene ved tiltaket, og vi ser utbetalt tilskudd følger 

antall daa ryddet tett. 

Antall daa produktiv skog er svakt nedadgående i Rælingen. Fra 2015-2016 forsvant 499 daa ut av 

produksjon (Figur 9).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Gjennomføre prosjekter og drive oppsøkende virksomhet for økt ungskogpleie og 

plantetetthet. 
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Figur 6: Volum tømmer avvirket i Rælingen, og 
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Figur 9: Antall daa produktiv skog i Rælingen 
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KULTURMINNER OG 

KULTURMILJØER 
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KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 

Kommunen har hovedansvaret for bevaring av kulturminner, kulturmiljø og landskap i lokalsamfunnet. 

Kommunens arbeid med kulturminner og kulturmiljøer følger av Kommunedelplan kulturminner og 

kulturmiljøer 2017 – 2028, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 2017. 

Kulturminneplanen er først og fremst et verktøy for kommunen for å kunne drive en forsvarlig 

forvaltning av kommunens kulturminner.  

Plan- og bygningsloven er det viktigste juridiske verktøyet for å ivareta kommunens kulturminner og 

kulturmiljøer, men kunnskaps- og holdningsbyggende arbeid ovenfor eierne av kulturminnene er også 

svært viktig. For å ivareta dette på en god måte er det viktig at kommunen innehar god kompetanse 

på fagområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS  

Kommunen vedtok ny kulturminneplan i 2017. Planen gir en svært god oversikt over viktige 

kulturminner og kulturmiljø i kommunen og inneholder oppdatert kunnskap om disse. Videre 

inneholder den en handlingsplan for forvaltningen av kommunens kulturmiljøer og kulturminner. 

I mai 2017 ble førsteutkast til ny kulturminneplan lagt fram til politisk behandling. Fra og med mai, til 

endelig vedtak i november, ble planen lagt ut til offentlig høring og 240 grunneiere og interessenter ble 

tilskrevet for å gi sin uttalelse til planen. I september ble det gjennomført et folkemøte hvor 25 

grunneiere møtte. Ved høringsfristens utløp hadde det kommet 9 høringsuttalelser. Uttalelsene fra 

grunneierne bifalt eller tipset om mindre endringer i kunnskapsbasen til planen. Fra fylkeskommunen 

og fylkesmannen var det bifall til planen og tips i det kommende informasjonsarbeidet med planen til 

innbyggerne i kommunen. 

NASJONALT MÅL FOR KULTURMINNEFORVALTNINGEN 

Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. 

Norges miljømål 
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Formelt vern av kulturminner og kulturmiljøer 

Kulturminneplanens målsetting om å sikre verneverdige kulturminner og kulturmiljøer gjennom formelt 

vern ivaretas i stor grad av kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling.  

Ny plan- og bygningslov fra 2008 gir mulighet for å legge inn hensynssoner på plankartet med 

tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Hensynssonene skal si noe om særlige hensyn, eventuelle 

restriksjoner av bruk av areal.  

I Rælingen kommune er det per 31.desember 2017 13 reguleringsplaner som omfatter arealer for vern 

av kulturmiljø eller kulturminner. Det innebærer at kommunen har et areal som omfatter 37 dekar med 

formelt vern av kulturminner og kulturmiljøer i form av hensynssoner. I 2017 ble det kun vedtatt to 

reguleringsplaner i kommunen, det var ikke registrerte kulturminner eller -miljøer på noen av disse 

områdene slik at det ikke ble gjennomført noe formelt vern i løpet av 2017. 

I kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2015, er det lagt inn 7 hensynssoner for bevaring av kulturmiljø. 

Disse utgjør til sammen 408 dekar. Da planen ble vedtatt var kulturminneplanen under revidering, og 

det var utkastet for denne som dannet grunnlag for de hensynssonene for kulturmiljø og kulturminner 

som ble foreslått i kartet. Det er lagt hensynssone på Nordby bruk (69 daa), Holt skole (2 daa), Østre 

Strøm (7 daa), i Rud-området (28 daa) og i Christian Tomters veg/Sorenskrivervegen (43 daa). 

Innenfor disse sonene er det bygninger som er bevaringsverdige. Det er også lagt hensynssoner over 

Byåa (117 daa) og Nordbyåa (142 daa) da det er flere kulturminner langs disse vassdragene.  

Det finnes ingen oversikt over byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljøer, eller 

konsekvensene for disse.  

Det er i 2017 innarbeidet ny systematikk for reguleringsplansaker der det er laget et eget 

innholdsverktøy for hvordan kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas i en reguleringsplanprosess. 

Les mer om dette i grønn boks på side 79.  

 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 

 

Ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Rælingen, og 

derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping.                                       

 

Kommunedelplan kulturmiljøer og kulturminner 
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Kunnskapsgrunnlaget 

Som for natur er arealendringer, samt endringer i bygg og på eiendom en av de største 

påvirkningsfaktorene på kulturminner og kulturmiljøer. Gjennom plan- og bygningsloven har 

kommunen derfor et svært viktig verktøy for å ta vare på, og ta hensyn til kulturminner og kulturmiljøer 

i kommunen.  

Gode plan- og bygningsprosesser kan derfor klargjøre hva som er viktige kulturminner og -miljøer og 

hvordan disse best ivaretas. At dette identifiseres tidlig i prosessene er viktig slik at de kan inngå som 

et premiss på lik linje med andre hensyn. For å få dette til på en god måte krever det at man har et 

tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag, samt kompetanse, for å ta i bruk kunnskapen i plan- og 

byggeprosessen på en god måte.  

Kommunens hovedkilde til slik kunnskap er kulturminneplanens vedlegg A – Delområder med 

registreringer og verdivurderinger av kulturminner og kulturmiljøer i Rælingen. Man tar i tillegg i bruk 

SEFRAK-registeret (Sekretariat For Registrering av faste Kulturminner i Noreg). SEFRAK er et 

landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Det at et bygg er registrert i 

SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som 

kan gjøres med det. Men det er med på å danne kunnskapsgrunnlaget for hvordan kulturminne bør 

hensyntas i arealplanleggingen.  

Hvordan hensynet til kulturminner og kulturmiljøer vektes i arealplansakene er en skjønnsbasert 

vurdering som gjøres fra sak til sak. Viktige kriterier for å gjøre denne vurderingen er; aldersverdi, 

historisk verdi, miljøverdi, tilgjengelighetsverdi, sjeldenhet, representativitet og autentisitet.  

Kommunens kunnskapsgrunnlag anses som godt for å kunne gjøre gode avveininger i 

planprosessene. Kommunen har per i dag ikke et system som sikrer at kunnskapsgrunnlaget er 

oppdatert. Kommunen har erfaring med at innbyggere og grunneiere gjør ting på egen eiendom og 

med egne bygg, uten å søke om det, noe som gjør det utfordrende å få med seg og dermed 

utfordrende å følge opp. 
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Kompetanse 

Rælingen kommune har ikke tilsatt en egen kulturminnerådgiver. Derfor har planavdelingen utviklet en 

rutine for hvordan man skal ivareta kulturminner og kulturmiljøer i saksbehandlingen ved 

plan/regulering- og byggesaker. Les mer om dette på neste side. 

I Rælingen historielag finnes det ressurspersoner som innehar stor kunnskap om lokal historie og om 

kulturminnene og -miljøene i kommunen. Planavdelingens nye rutine innholdsverktøy for kulturminner 

og kulturmiljø innebærer at man sjekker kunnskapsbasen i kulturminneplanen. Om det er kulturminner 

eller kulturmiljøer som er omtalt i kulturminneplanen, blir historielaget bedt om en uttalelse. I saker 

med kulturminner/-miljøer av regional og eller nasjonal interesse skal saken også oversendes 

Akershus fylkeskommune for uttalelse.  

På denne måten har man løst utfordringen av å ikke ha egne ansatte med kulturminnekompetanse, 

men kommunen nyter godt av kulturminnekompetansen i historielaget.  

Planavdelingen har også mulighet for å heve kulturminnekompetansen blant sine ansatte ved å søke 

om kompetansetiltak via kommunens kompetansefond og å prioritere søkere med 

kulturminnekompetanse ved nyansettelser.  

Kulturminnenettverk 

I 2017 ble det valgt 2 representanter fra planavdelingen og 2 fra Rælingen historielag i tillegg til 

kultursjef og kulturkonsulent til å sitte i et lokalt kulturminnenettverk. Arbeid i nettverket starter i 2018 

og vil vektlegge informasjon og holdningsskapende arbeid.  
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INNHOLDSVERKTØY KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 

Det ble i løpet av 2017 utarbeidet et nytt system for kommunens reguleringsplanarbeid. Systemet 

skal sikre likebehandling av reguleringssaker og forutsigbarhet for kommunen og for forslagsstiller i 

slike saker.  

I forbindelse med utarbeidelsen av systemet er det blitt laget såkalte innholdsverktøy for de ulike 

hensynene som skal ivaretas i en reguleringsplanprosess. De gir en oversikt over når et hensyn er 

aktuelt å vurdere, hvilke fagpersoner man kan involvere, krav det er aktuelt å stille, hvilke 

kunnskapsgrunnlag som finnes og hvordan registreringer og funn skal følges opp i planarbeidet.  

Verktøy for å ivareta hensynet til kulturminner og kulturmiljøer i reguleringsplansaker innebærer å 

vurdere verneverdien av kulturminner og kulturmiljøer og skal benyttes i alle saker som berører 

kulturminner og kulturmiljøer.  

I den forbindelse må man vurdere verneverdien ved et kulturminne eller ett kulturmiljø. Viktige 

kriterier for å gjøre denne vurderingen er; aldersverdi, historisk verdi, miljøverdi, 

tilgjengelighetsverdi, sjeldenhet, representativitet og autentisitet.  

Det er saksbehandler som er ansvarlig for at de aktuelle lovverk følges og at overordnede føringer 

for kulturminner og kulturmiljøer hensynstas.   

Saker som er vurdert med lokal kulturminneverdi sendes på høring til Rælingen historielag og 

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus. Ved behov bistår Rælingen historielag med konkrete 

vurderinger av nye planer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom planområdet vurderes å inneholde 

automatisk fredete kulturminner eller 

kulturmiljøer kan fylkeskommunen kreve en 

arkeologisk registrering etter 

kulturminneloven §9. Forslagsstiller må 

dekke disse kostnadene.  

Forslagsstiller skal vurdere hvordan 

hensynet til kulturminner og kulturmiljøer er 

ivaretatt i det endelige planforslaget. 

Kommunens planlegger skal gjøre en egen 

vurdering av forslagsstillers forslag i den 

politiske saken. 

 

Fylkeskommunen er regional og nasjonal 

kulturminneforvalter og forvalter kulturminner og 

kulturmiljøer som vurderes til å ha regional og 

nasjonal verdi. Saker som er vurdert med regional 

eller nasjonal kulturminneverdi sendes på høring 

til fylkeskommunen, i tillegg til instansene nevnt i 

forrige avsnitt. 

Kulturminner og kulturmiljøer i det aktuelle 

området skal kartlegges med utgangspunkt i det 

kunnskapsgrunnlaget som allerede eksisterer.  

 



82 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

• Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer har lagt grunnsteinene for kommunens videre 

utvikling på området og det blir i årene fremover viktig å sette planen ut i livet.  

• Planavdelingens innholdsverktøy for kulturminner og kulturmiljøer er en god måte å svare ut 

kompetansemangelen blant egne ansatte så lenge det finnes kompetanse i vårt lokale 

historielag. Det er derimot ingen selvfølge at historielaget vil kunne ivareta de 

kulturminnefaglige uttalelsene i all framtid. For tiden er man heldige som har tilgang på dyktige 

og engasjerte personer i historielaget, men kommunen bør ha en egen strategi for å kunne 

ivareta kulturminneforvaltningen den dagen historielaget ikke lenger kan eller vil utføre denne 

tjenesten for kommunen. 

• Det bør vurderes om plan- og byggesak skal søke om kompetansetiltak via kommunens 

kompetansefond. Det bør også vurderes om det ved nyansettelser skal prioriteres søkere med 

kulturminnekompetanse ved nyansettelser. 

• Kunnskapsbasen vedlegg A til kulturminneplanen må ajourføres årlig for å kunne tallfeste 

endring i frafallet. 

• Det er et nasjonalt mål om å redusere det årlige frafallet av kulturminner til under 0,5 %. Dette 

er en sentral føring for hvordan man skal følge opp kulturminneplanen og hvordan hensynet til 

kulturminner og –miljøer bør vektlegges i enkeltsaker. Det bør, som en forlengelse av vedtatt 

kulturminneplan i løpet av 2018 dannes en formening om hva dette målet vil si og hvordan det 

skal måles. 

• Plan- og byggesak må ha oversikt over saker hvor det enten vernes kulturminner eller 

kulturminner eller kulturmiljøer går tapt. 
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KLIMA OG ENERGI 
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KLIMAGASSUTSLIPP 
 

Kommunens arbeid med klima og energi følger av Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026.  

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 26. august 2015. Planen skal føre til at Rælingen 

kommune bidrar til reduksjon av utslipp av klimagasser, redusert energibruk og økt bruk av energi fra 

fornybare kilder, samt gjøre kommunen bedre rustet til å håndtere de endringene et varmere, våtere 

og mer ekstremt klima vil medføre. Kommunedelplan klima og energi 2015 - 2026 er en tematisk 

kommunedelplan. Føringer for arbeidet med denne planen er gitt av Statlig planrettningslinje for klima- 

og energiplanlegging i kommunene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedelplan klima og energi har en tiltaksdel som varer for fire år av gangen og planen skal 

rulleres hvert fjerde år. Siden gjeldende plan ble vedtatt i 2015 betyr det at ny plan skal vedtas i løpet 

av 2019. Siden planen er en tematisk kommunedelplan skal det utarbeides et planprogram i forkant av 

utarbeidelse av planen. Dersom arbeidet skal komme i mål innen 2019 må arbeide starte høsten 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERORDNET MÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN 

Rælingen kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere 

klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være 

forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre  

Kommunedelplan for klima og energi  

STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNENE 

a. Sikre at kommunen går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

b.  Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 

c. Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp 

Formålsparagrafen 
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STATUS 

Klimagassutslipp i Rælingen  

Fram til 2012 publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) offisiell statistikk over kommunefordelte 

klimagassutslipp. SSB valgte å avvikle statistikken av kvalitetshensyn, og Miljødirektoratet fikk deretter 

i oppgave av Klima- og miljødepartementet å få på plass forbedrede tall. 

Som del av prosjektet har SSB publisert fylkesstatistikk. De har også publisert en analyse av 

klimagassutslipp i kommuner som de lager annethvert år. Miljødirektoratet har utviklet en 

klimagasstatistikk for kommuner, som bygger videre på SSBs kommuneanalyse, i samarbeid med 

KS. Denne gir en oversikt over kommunens direkte geografiske utslipp og vises i figur 10.  

Det ble i 2016 utarbeidet et fullstendig klimagassregnskap og klimagassbudsjett for Rælingen 

kommune. For å lese om resultatene fra dette, se Tilstandsrapport 2017 – natur og miljø, temaområde 

klimagassutslipp, eller selve regnskapet som ligger på kommunens hjemmesider. Dette viser ikke kun 

direkte utslipp, men også indirekte for kommunen som helhet, og direkte og indirekte utslipp fra 

kommunens virksomhet.  

Utslippsstatistikken fra SSB viser at de største utslippskildene i kommunen når det gjelder direkte 

utslipp er fra industri samt veitrafikk. Industriutslippene er kvotepliktige utslipp fra Leca. Dette gir også 

utslag på figur 11 som sammenligner kommunens direkteutslipp med de øvrige kommunene i 

Akershus.  

Dette samsvarer med tallene fra klimagassregnskapet som ble utarbeidet for kommunen i 2016. 

 

 

 

 

 

Figur 10 viser kommunens direkteutslipp fra 2016.  

 

 

 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/K/
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Figur 11 viser kommunens direkteutslipp sammenlignet med direkteutslipp fra de øvrige kommunene i Akershus.  

 

 

Arbeidet med kommunedelplan klima og energi  

Kommunedelplan klima og energi skal rulleres hvert fjerde år. Siden gjeldende plan ble vedtatt i 2015 

betyr det at ny plan skal vedtas i løpet av 2019. Siden planen er en tematisk kommunedelplan skal det 

utarbeides et planprogram i forkant av utarbeidelse av planen. Dersom arbeidet skal komme i mål 

innen 2019 må arbeide starte høsten 2018. 

 

Et av hovedfokusene i kommunedelplan klima og energi er å sikre kontinuitet og helhet i kommunens 

klimaarbeid og flere av planens tiltak handler derfor om å jobbe systematisk i egen virksomhet for å 

redusere kommunens belastning på klima. Følgende tre tiltak ble lagt inn i planen og er særlig viktige i 

denne sammenheng: 

▪ Opprette et internt nettverk for klima og energi som er ansvarlig for å følge opp planen 

▪ Utarbeide et system for å beregne klimagassutslipp og energibruk for å sikre at kommunen 

jobber med de riktige tiltakene for å oppnå de vedtatte målsettingene i planen. 

▪ Utrede mulighetene for et miljøledelsessystem for å sikre at kommunen kontinuerlig og 

systematisk jobber med tiltak for å redusere kommunens utslipp 

Erfaringer fra arbeidet med disse tre tiltakene vil bli diskutert under. De øvrige tiltakene i klimaplanen, 

blir omtalt på egne temasider i dette kapittelet.  

Klimagassregnskapet, Klimagassregnskap og klimagassbudsjett for Rælingen kommune, som ble 

utarbeidet i 2016 var ment å skulle danne grunnlaget for å kunne svare ut tiltaket om å utarbeide et 

system for å beregne klimagassutslipp og energibruk. Det ble samtidig gjort en utredning i kommunen 

som drøftet mulighetene for et miljøledelsessystem; Miljøledelse i Rælingen kommune: valg av 

verktøy, videre referert til som Utredning miljøledelse, som skulle danne grunnlaget for videre 

ivaretakelse av dette tiltaket. Utredningen skulle også svare ut tiltaket om å utrede muligheten for et 

miljøledelsessystem i kommunen.  

 

Klimagassregnskapet viser at kommunen har betydelige utslipp knyttet til enkelte områder, blant annet 

transport, bygg- og anleggsvirksomhet og forbruksvarer. Klimagassregnskapet viser at klimaplanens 

tiltak, med foreslått supplement, har mulighet for å redusere kommunens klimagassutslipp tilstrekkelig 
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i henhold til kommunens mål. Dette forutsetter imidlertid at tiltakene gjennomføres med riktig 

ambisjonsnivå og de må fungere etter hensikt og ha den effekten de er tiltenkt.  

Nettverk for klima og energi er et administrativt tverrfaglig nettverk som har ansvaret for å følge opp 

kommunedelplan klima og energi. Nettverket ble opprettet i etterkant av planvedtak av klimaplanen 

høsten 2015. Evalueringen av nettverket viser at det i dag er utfordrende å få gjennomført tiltak i de 

enhetene som har størst påvirkningsmulighet på de områdene der det er størst utslipp. Det ble i 

forbindelse med nettverksevalueringen gjort noen enderinger i nettverkets møtestruktur og innhold. 

Det er imidlertid sånn at Utredning miljøledelse viser at det ikke vil være tilstrekkelig å opprettholde 

dagens struktur og at denne krever en videreutvikling for at kommunen skal kunne jobbe mot 

kommunens målsettinger for reduserte klimagassutslipp på en god og effektiv måte. 

Evalueringen av nettverket viser også at en av årsakene til at tiltak ikke gjennomføres har vært at 

tiltakene ikke er godt nok forankret i enhetene som skal følge de opp. Arbeidet med Utredning 

miljøledelse viser også at det finnes områder der kommunen har kompetanseutfordringer som hindrer 

gjennomføring av enkelte tiltak.  

Det vil si at store deler av de ressursene kommunen har på fagområdet i stor grad har blitt benyttet til 

system- og utredningsarbeid og at dette har blitt prioritert, mens enkelttiltakene som ville gitt en direkte 

klimagassreduserende effekt i flere sammenhenger ofte er blitt nedprioritert.   

For å endre dette konkluderte tilstandsrapporten i fjor med følgende: 

 

Det anbefales at kommunen bruker arbeidet frem til ny plan med å videreutvikle, sammen- og 

ferdigstille kommunens miljøledelsessystem i samsvar med anbefalingen fra Utredning 

miljøledelse.  

Det anbefales også at kommunedelplan klima og energi, ved rullering, bør få en annen form 

enn dagens, der ansvaret i mye større grad enn i dag er plasseres ut på enhetene/enhetene, 

slik at disse er forpliktet og eier tiltakene i mye større grad enn i dag. Dette vil kreve en 

annerledes prosess med å utarbeide planen og en annerledes planutforming enn det vi har 

hatt tidligere. Enhetene vil kreve mer støtte i dette arbeidet (både mer faglig rådgiving, men 

også veiledning/oppfølging på prosess) sentralt, og rådmannskontoret må ha kapasitet til å 

bistå enhetene i dette arbeidet. På bakgrunn av dette anbefales det at rådmannskontoret får 

systemansvar og ansvar for å følge opp og faglig rådgi enhetene i sitt klimaarbeid men ingen 

eller få egne utførende tiltak. 

Erfaringer fra arbeidet med klima og energi de siste årene, samt resultatene fra 

klimaregnskapet og Utredning miljøledelse peker også på at det ikke er god nok kompetanse i 

organisasjonen til å jobbe effektivt med enkelte av områdene. Det anbefales også at det settes 

av mer ressurser på klima og energi sentralt dersom man skal ha mulighet for dette. 

 

Klimagassregnskapet og Utredning miljøledelse, sammen med de øvrige erfaringene med 

kommunens klimaarbeid og da særlig nettverket for klima og energi, dannet grunnlaget for at følgende 

anbefaling ble gjort i fjorårets rapport og at det ble fattet følgende vedtak i forbindelse med den 

politiske behandlingen av saken: 

▪ Det utarbeides et miljøledelsessystem for kommunen med utgangspunkt i dagens system for 

natur- og miljøforvaltning. Systemet utarbeides etter ISO 14001- standarden og det skal 

vurderes om kommunen skal sertifiseres etter denne standarden når systemet er ferdig 

utviklet. 
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Status for kommunens arbeid med klima og energi er at kommunen i fra starten av 2018 ikke har noen 

fungerende ressurs som ivaretar kommunens arbeid med klima og energi eller natur, altså ingen 

miljørådgiver, slik det har vært de siste 25 årene. Fjorårets vedtak om å utarbeide et 

miljøledelsessystem er derfor ikke fulgt opp og det er ikke planlagt gjennomført i løpet av 2018. Det er 

av samme grunn heller ikke planlagt oppstart av revideringen av kommunedelplan klima og energi i 

2018. Siden tiltaksdelen i gjeldende plan kun gjelder ut 2018, vil det si at fra og med 1. januar 2019 

har ikke kommunen en fungerende overordna plan for å ivareta kommunens klimaarbeid.  

 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

For at kommunen skal kunne ivareta klima og energiarbeidet på en god måte gjøres det følgende 

anbefalinger: 

▪ Det må være tilstrekkelig kapasitet i organisasjonen til å bistå enhetene i deres klimaarbeid, 

det må også være kapasitet og kompetanse til å drive det overordnede strategiske arbeidet på 

klima og energi, samt samordning og koordinering av dette. 

▪ Arbeidet med å revidere kommunedelplan klima og energi startes opp så snart som mulig  

▪ Anbefalingene i Utredning miljøledelse bør følges opp og kommunens systematiske arbeid 

med natur og miljø videreutvikles i forkant av klimaplanprosessen. Systemet bygges opp slik 

at det vil være mulig å ISO 14001 sertifisere det i etterkant.  

▪ Arbeidet med å utvikle systemet, samt forankre det i organisasjonen må foregå høsten 2018, 

samt hele 2019, parallelt med forberedelsene med å revidere klimaplanen. 

▪ Frem mot rullering av kommuneplanens arealdel, bør utarbeides et system for hvordan og 

hvilke vurderinger som skal gjøres med tanke på klimahensyn når man vurderer nye 

utbyggingsområder i kommunen. Vurderingen bør ta utgangspunkt i at trafikkmengden skal 

begrenses i størst mulig grad.  

▪ Det bør utarbeides en fremgangsmåte for hvordan kommunen skal stille krav til utbyggere 

som ivaretar klimahensyn i reguleringsplanprosesser, eksempelvis ved å stille krav om at det 

utarbeides et miljø- eller kvalitetsprogram.  

▪ De øvrige tiltakene som klimagassregnskapet foreslår tas med videre og drøftes i forbindelse 

med ny kommunedelplan for klima og energi, med spesiell vekt på de områdene 

klimagassregnskapet peker på som er mest belastende.  

▪ Kapasiteten og kompetansen på dette området bør styrkes i enhetene. 

▪ Når kommunen reviderer sentrale dokumenter, som omtaler kommunens verdigrunnlag, bør 

hensynet til miljø og hvorfor dette er viktig være en del av prosessen.  

▪ For utviklingen av tilstandsrapporteringen bør følgende prioriteres: 

o Indikatorene fra klimagassregnskapet og øvrige indikatorer i tilstandsrapport natur 

og miljø må ferdigstilles 

o Utarbeide bedre nøkler for hvordan det skal rapporteres 

o Forbedre fremstilling av rapporten 
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ENERGIBRUK OG LEVERANSE I KOMMUNALE BYGG  

Kommunen besitter en vesentlig bygningsmasse. Det er i Kommunedelplan klima og energi 2015 – 

2026 utarbeidet målsettinger for energibruk og leveranse i de kommunale byggene. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. Hvordan beregningen skjer er 

fastsatt i standarden NS 3031. Ved å sette energimerket som mål for hvert enkelt bygg, vil man få 

ulike krav til energibruk for de ulike formålsbyggene. Fra målsettingen unntas de store avvikene som 

Nedre Rælingen kirke og Bygdetunet. Unntatt er også Tajetun, Buholen, Hauger, Løvenstadvegen, 

Norumlia og Fjerdingby da disse består av utleieobjekter som leietakere selv blir fakturert for strøm. 

STATUS 

Energiforbruk 

Energiforbruket i 2017 var totalt på 13 mWh, mot 12,3 mWh i 2016. Dette er en endring på 0,7 mWh. 

Vinteren 2017/2018 har vært noe varmere enn vinteren 2016/2017, men på grunn av økning i 

bygningsmassen ligger det totale forbruket høyere.  

 

I 2011 inngikk kommunen en energisparekontrakt (EPC) for 28 av kommunens bygg. EPC er i fase 3 

– drifts- og oppfølgingsfasen og ble overført til eiendomsenheten årsskiftet 2015/2016. Drifts- og 

oppfølgingsfasen går fram til 1. juli 2019.  

 

AF Energi & Miljøteknikk har gjennomført 2 kurs i oppfølging av EOS (energiovervåkningssystem) og 

SD styringssystemet (sentraldriftssystem) siden overtakelse. Anleggene som er en del av EPC 

prosjektet blir overvåket av kommunens teknikere. De følger med på utvikling og iverksetter tiltak der 

det er avvik. Det er avdekt flere oppståtte feil på våre varmeanlegg og ventilasjonsanlegg som er blitt 

utbedret.  

Rapporten for 2017 viser at kommunen har en faktisk besparelse av energiforbruk i forhold til 1991 

forbruket på 14,5%.  

MÅLSETTING FOR EGEN VIRKSOMHET 

All eksisterende bygningsmasse, bygd i 2014 eller tidligere, skal ha et årlig energiforbruk som 

tilsvarer energimerke C, målt i kWh/m2 innen 2020 

Olje som energiform skal være utfaset i alle kommunale bygg innen 2018 

Kommunedelplan for klima og energi  
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Det er i 2018 anskaffet et nytt toppsystem for styring av de tekniske anlegg. Innfasing av bygg og 

funksjoner i systemet vil skje over en tre års periode. Et slikt system vi gi enklere og bedre informasjon 

for å styre tekniske anlegg, og legge til rette for videre energieffektivisering. 

 

Tabell 1.13: Tabellen viser totalforbruk av energi per bygg i 2017 

Bygg  BRA 
m2 

Energiforbruk kWh Energiforbruk 
totalt 

El Olje Gass Annet 

Barnehage 

Mårbakken 1, avviklet 

som barnehage i 2016 

226 52 737     

Løvlia 838 97 844   36 957 134 801 

Elgen 581 171 614    171 614 

Lilleborg 568 122 824    122 824 

Løvenstad 602 120 932    120 932 

Sannum 869 226 416    226 416 

Heimen 952 165 558    165 558 

Torva 545 69 662    69 662 

Mårbakken 2, avviklet 

som barnehage 2016 

132 47 432    47 432 

Skoler 

Løvenstad 3862 274 841   5 685 280 526 

Marikollen 7093 1 295 394 103 506   1 398 900 

Nordby 2179 316 916    316 916 

Rud 4044 633 637    633 637 

Sandbekken 4782 201 093    201 093 

Fjerdingby 4272 632 544    632 544 

Blystadlia skole og 

barnehage 

4024 479 345    479 345 

Smestad 4266 387 738    387 738 

Kontorbygg 

Rådhuset 6656 1 958 127 67 175   2 025 302 

Sætervegen 262 47 472    47 472 

Sykehjem 

Løvenstadtunet 12439 772 064   693 429 1 465 493 

Fjerdingby oms. 3282 963 840    963 840 

Kulturbygning 

Aamodt grendehus 324 59 250         59 250 

Holt skole 223 55 356    55 356 

Sandbekkstua 67 26 802    26 802 

Bygdetunet 323 51 422    51 422 

Idrettsbygg 

Marikollhallen  1971 464 566    464 566 

Sandbekkhallen 4237 1 306 829    1 306 829 

Industribygning 

Verksted og Fjerdingby 

Trivselssenter 
1677 411 994    411 994 

 

Etter en gjennomgang av forbruk per bygg er det kommet frem noe usikkerhet i forhold til areal som 

varmes opp. Det skal igangsettes et tiltak i 2018 for å verifisere areal, slik at vi får større sikkerhet i 

hvor mye energi vi forbruker per areal, og dermed kan rette inn tiltak der hvor de gir mest lønnsomhet. 

Tallene ovenfor som viser energi per areal må derfor sees i lys av dette.  
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Oversikten viser totalforbruk av energi per bygg, og tilhørende oppvarmet areal (BRA, m2). Tallene er 

for 2017. Der hvor det er flere energikilder enn strøm så er disse omregnet til kWh for å kunne vise et 

totalbilde.  

Tabell 1.14 viser totalforbruk av energi fordelt på formålsbygg sammenlignet med kommunens målsetting 

Formålsbygg Energiforbruk 

2016 

Energiforbruk 2017 Målsetting for 

energiforbruk  

Skole 129 kWh/m2 136 kWh/m2 135 kWh/m2 

Barnehage 193kWh/m2 216 kWh/m2 145 kWh/m2 

Kontorbygg 260 kWh/m2 240 kWh/m2 145 kWh/m2 

Idrett 290 kWh/m2 275 kWh/m2 205 kWh/m2 

Kulturbygg 243 kWh/m2 263 kWh/m2 175 kWh/m2 

Sykehjem* 275 kWh/m2 195 kWh/m2 240 kWh/m2 

Industribygg + velferdsbygg 270 kWh/m2 260 kWh/m2 185 kWh/m2 

* Innen kategorien Sykehjem er Løvenstadtoppen kommet i drift fra slutten av 2016. Dette er passivhus med 

energibrønner og VP for produksjon av energi, som gjør at totalkostnaden per oppvarmet areal går betydelig ned 

fra 2016 til 2017. 

 

Utfasing oljefyr 

Det er innført et nasjonalt forbud mot bruk av fossil brensel fra 2020. Vi har i dag formålsbygg som får 

varme produsert av egne oljefyringsanlegg, mens andre formålsbygg får varme fra et 

nærvarmeanlegg driftet av BORI. Dette anlegget drives også av olje og elektrisitet.  

Status for utfasing av oljefyr ved kommunens bygg gjøres i dette avsnittet. Det ble ikke bygget om 

noen anlegg i 2017, men det var forberedelser for at 9 bygg og 1 anlegg som skal være ferdig ombygd 

i 2018. Under følger en gjennomgang av status for arbeidet med utfasing. 

I løpet av 2018 skal Akershus energi og varme (AEV) ferdigstille påkobling av Løvenstad fyrsentral til 

deres energi som er 100 % fornybar. Følgende bygg er forberedt for fjernvarme når dette gjøres i 

løpet av 2018.  

▪ Løvenstad skole 

▪ Løvlia barnehage 

▪ Løvenstad barnehage 

▪ Sandbekken skole 

▪ Sandbekkhallen og bad 

▪ Løvenstadtunet 

I tillegg blir Tajtun bygget om fra olje til bioolje i 2018. Videre er følgende bygg planlagt byttet i 2018, 

med ny nærvarmesentral i Marikollen; Marikollen skole og bad, Marikollhallen, samt kunstgressbanen 

på Marikollen. Les mer om dette i den grønne boksen på neste side. 

Følgende bygg gjenstår og har planlagt utskiftning etter 2018; Rådhuset, Rud skole og Lilleborg 

barnehage. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Arbeidet med å utarbeide en hensiktsmessig oversikt over eksiterende energiforbruk i 

kommunale bygg må fortsette, og det må utvikles et apparat for hvordan dette målrettet kan 

reduseres, i tråd med kommunens målsettinger. 

▪ På sikt bør det installeres et sentralt driftsanlegg i alle formålsbygg.  
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NÆRVARMESENTRAL PÅ FJERDINGBY OG VED RÅDHUSET 

 

Marikollen ungdomsskole har i dag oppvarming basert på olje, noe som skal fases ut innen 2020. I 

nytt sentrum skal det etableres to store bygg i umiddelbar nærhet til skolen og disse byggene må 

varmes opp med fornybar energi. Det er derfor fattet vedtak om å etablere oppvarming ved bruk av 

geovarme. 

Prosjektet innebærer at det etableres en nærvarmesentral på Fjerdingby som primært skal levere 

varme til Marikollen Ungdomsskole, Marikolhallen, nytt kommunalt bygg i sentrum samt eventuelt 

erstatte gassanlegget ved kunstgressbanen og sekundært til de øvrige boligene i Fjerdingby 

sentrum.  

Nærvarmesentralen henter energi fra en stor energibrønnpark bestående av omtrent 85 brønner 

med omtrent 250 meters dybde. Denne energien brukes inn i en felles varmesentral, hvor varmt 

vann viderefordeles fra. Energibrønnene kan også produsere svært effektiv kjøling, som vil kreves 

i de nye byggene.  

I 2017 ble alle energibrønnene etablert, mens oppsett av selve varmesentralen vil skje i 2018. Det 

er planlagt at denne skal være i drift i løpet av høsten 2018. 

Støyende arbeider vedrørende etablering av utvidet teknisk rom ble gjennomført i vinterferien 2018 

ved Marikollen ungdomsskole. Oljetanken er rensket og fjernet uten at det er registrert lekkasjer. 

Oljekjele er fjernet fra teknisk rom og bygget går nå kun på elkjele. Oljetank ved Marikollhallen skal 

fjernes i 2018. Videre skal rør legges fra utvidet teknisk rom og skole bort til Marikollhallen. Det er 

til nå blitt lagt rør fra brønnpark inn til teknisk rom med ventiler på innsiden. To varmepumper ble i 

april satt inn i utvidet teknisk rom. Anlegget skal etter planen være i drift i uke 27, 2018.  

Sentraldriftsanlegg skal implementeres og integreres til nytt toppsystem for kommunen. 

Ved planlegging av ny Fjerdingby skole ved rådhuset vurderes det om dette er en mulig løsning for 

bygningsmassen i dette området også.  
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MILJØSERTIFISERING 

Det er i Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026 lagt opp til et økt fokus og arbeid knyttet til 

miljøledelse, herunder sertifisering av både kommunale virksomheter og næringslivet i kommunen for 

øvrig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Egen virksomhet 

Som beskrevet og gjort rede for under temaområdet klimagassutslipp er det gjennomført en utredning 

for å vurdere muligheten for et miljøledelsessystem for kommunen som skal sikre at kommunen 

kontinuerlig jobber med tiltak for å redusere kommunens miljøbelastning.  

 

Status for dette arbeidet er at det, basert på anbefalingen i Tilstandsrapport 2017 – natur og miljø om 

å utarbeide et miljøledelsessystem for kommunen, ble laget et oppdrag, med forslag til fremdrift og 

organisering for å gjennomføre rapportens og utredningens anbefaling. Det ble også gjennomført en 

prosess med det interne administrative nettverket for klima og energi for å forberede prosessen med 

sertifisering.  

 

Kommunen har fra starten av 2018 ingen miljørådgiver og har derfor ikke avsatt ressurser til, eller 

planlagt gjennomføring av dette arbeidet i 2018.  

 

Næringsliv 

Rælingen kommune har siden vedtak av forrige klima- og 

energiplan, tilbudt næringslivet i kommunen miljøsertifisering. 

Dette innebærer at kommunen til enhver tid har hatt godkjent 

sertifisør for Miljøfyrtårn og tilbyr sertifiseringstjenester til ikke-

kommunale virksomheter som ønsker å miljøfyrtårnsertifisere seg i 

kommunen.  

Det ble ikke sertifisert noen nye virksomheter i kommunen i 2017 

eller i 2016.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Anbefalingene i Utredning miljøledelse bør følges opp og kommunens systematiske arbeid 

med natur og miljø videreutvikles i forkant av prosessen med å revidere kommunedelplan for 

klima og energi. Systemet bygges opp slik at det vil være mulig å ISO 14001 sertifisere det i 

etterkant, i tråd med utredningens anbefaling.  

▪ Det bør informeres bedre om miljøsertifiseringsordningen for bedrifter på kommunens 

hjemmeside.  

▪ Det bør jobbes aktivt mot fora som kommunen arrangerer med å informere om 

miljøfyrtårnordningen og støtten kommunen gir til bedrifter som ønsker å gjennomføre dette. 

MÅLSETTINGER FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN 

Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde for innbyggere og andre virksomheter når det 

gjelder å ta miljøansvar og klimahensyn skal veie tungt i alle beslutninger som tas  

Rælingen kommune skal motivere til økt miljøinnsats og -engasjement hos innbyggere og 

næringsliv, ansatte og politikere 

Kommunedelplan for klima og energi  
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MILJØPROGRAM FOR BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER 

I forbindelse med arbeidet med Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026 ble det utarbeidet et 

miljøprogram, med en miljøoppfølgingsplan, for kommunens bygg og anleggsprosjekter.  

Hensikten med miljøprogrammet er å få en systematisk gjennomgang av hvordan bygg- og 

anleggsprosjekter i kommunen skal realiseres med minst mulig miljøbelastning. Miljøprogrammet skal 

bidra til å identifisere miljøkrav og -tiltak tidlig i prosessen og beskrive miljøtiltak i anbudsdokumentene 

slik at de prises i konkurranse mellom entreprenørene. Videre skal det bidra til at prosjektet får en 

bedre miljøkvalitet enn «minimumskravet» ved å gi hjelp til å formulere etterprøvbare og konkrete 

målsettinger. 

Miljøprogrammet skal sikre åpenhet og etterprøvbarhet og skal sørge for at miljøet er et premiss som 

ikke ses isolert men i sammenheng med resten av bygg- eller anleggsprosjektet.  

Miljøoppfølgingsplanen er utformet som en liste med ulike krav, inndelt etter tema. De ulike temaene 

er energi, materialer, avfall, grunnforhold og forurensning, transport, klimatilpasning og naturmangfold.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Klimagassregnskapet for Rælingen kommune viser at en stor del av kommunens egen virksomhets 

utslipp kommer fra bygg- og anleggsprosjekter (33 %), samt energiforbruk (12 %). Med bakgrunn i at 

dette utgjør en såpass stor del av kommunens utslipp ble det utarbeidet en egen analyse i forbindelse 

med utarbeidelsen av klimagassregnskapet i 2016, for å differensiere utslippene på investering og 

vedlikehold og drift, samt på de ulike prosjektene. Kommunen har derfor en relativt god oversikt over 

utslippene de ulike enhetenes aktiviteter generer.  

MÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN 

Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle bygg- og anleggsprosjekter, større anskaffelser og i 

saksbehandlingen for øvrig 

Kommunedelplan for klima og energi  
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I kommunedelplan klima og energi er et av hovedvirkemidlene for å redusere utslipp fra denne 

kategorien kommunens miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter. Det er to enheter som i 

hovedsak har ansvar for å ta programmet i bruk. Det er eiendomsenheten (nye byggeprosjekter, 

vedlikeholdsprosjekter og drift av bygg), og kommunalteknisk enhet (avlegging, rehabilitering og drift 

av VA, vei og idretts- og friluftsanlegg). Miljøprogrammet har fungert på ulike måter for de ulike 

prosjekttypene, og det er avdekket et behov for å differensiere programmet mellom de ulike 

prosjektene. Det vil si utarbeide egne miljøprogram for hver enhet. Dette vil gi mulighet for å velge et 

mer tilpasset detaljnivå for prosjektene, differensiere i større grad, samt skape mindre støy.  

Klimagassregnskapet og klimagassbudsjettet fra 2016 viser at for kommunens egen virksomhet må 

det gjøres betydelige reduksjoner frem mot 2020, spesielt innenfor bygg og anlegg, dersom 

målsettingene i kommunedelplan klima og energi skal nås. Når vi i tillegg vet at det skal investeres 

mye i nye bygg- og anleggsprosjekter de kommende årene, samtidig som kommunen har et 

vedlikeholdsetterslep på bygg, vil ikke kravene som settes i miljøprogrammet være tilstrekkelig 

dersom vi skal nå kommunens mål. Det ble derfor i forbindelse med den politiske behandlingen av 

Tilstandsrapport 2017 – natur og miljø fattet et vedtak om at miljøprogrammet skulle deles på aktuelle 

prosjekter og revideres med økt ambisjonsnivå. 

I løpet av 2018 vil det bli utarbeidet en revidert versjon av dagens miljøprogram for bygg- og 

anleggsprosjekter. Endringene vil bli klare i løpet av høsten 2018. 

Under følger en gjennomgang av hvordan miljøprogrammet er brukt i 2018.  

Nye byggeprosjekter 

▪ Miljøprogrammet utarbeides for alle nye prosjekter, og dokumenteres i 

miljøoppfølgingsplanen. For alle pågående nye byggeprosjekter er ingen store avvik i forhold 

til krav satt i miljøprogrammet. I 2017 gjaldt dette 7 store prosjekter.  

▪ For et prosjekt, Lognsdalen boliger, er det i tillegg til krav i miljøprogrammet også satt som 

krav at dette skal bygges med tre som bærekonstruksjoner. På den måten får kommunen 

erfaring med å bruke mer tre, og mindre stål og betong. For å redusere utslipp av klimagasser 

anses dette som et godt tiltak. 

Vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter 

▪ For de større rehabiliteringsprosjektene følges miljøprogrammet på samme måte som for nye 

bygg. For de mindre vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjektene gjøres det en vurdering fra 

prosjekt til prosjekt med tanke på omfang. Hvis det er arbeid som naturlig faller inn under 

kravene blir disse fulgt. Kommunen hadde ikke noe store rehabiliteringsprosjekter i 2017. Det 

er likevel blitt utført etterisolering av tak, og bytte av vinduer på Hauger boliger samtidig med 

påbyggingen. Kommunen har i etterkant målt store reduksjoner på energibruk her. 

Anleggsprosjekter 

▪ Miljøoppfølgingsplanen er en del av rutinen og sjekklista på prosjektoppfølging til 

anleggsprosjekter. Revisjon av prosjektoppfølgingen og prosjektrapportering er ett av 

utviklingsområdene i virksomhetsplanen til kommunalteknikk i 2018. Miljøoppfølgingsplanen 

skal benyttes i alle prosjekter uavhengig økonomisk størrelse og varighet. Dersom ikke 

miljøoppfølgingsplanen er relevant, skal det komme frem av en skriftlig vurdering av 

prosjektansvarlig. 

▪ Utglidning av Nordbyvegen. Spesielle hensyn knyttet til sårbare naturtyper og naturreservat og 

ravinelandskap er blitt tatt. Legging av ny spillvannsledning fra PA15 til PA1. Sårbare 

naturtyper og spesielle hensyn knyttet til Nordre Øyeren Naturreservat er blitt tatt. Andre 

anleggsmetoder en konvensjonelle er blitt brukt blant annet daglig bruk av ROS analyser.  
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 

▪ Ta i bruk de nye miljøprogrammene for bygg- og anleggsprosjekter. Det bør gjøres årlig 

rapportering i forbindelse med tilstandsrapport natur og miljø på bruken.  

▪ Det bør lages egne utslippsbudsjett for disse tre områdene og det bør tas utgangspunkt i 

disse når miljøprogrammet revideres. 

▪ Kommunen har en veldig stor portefølje på byggeprosjekter fremover. MOP er et godt tiltak for 

å bidra til å redusere miljøpåvirkningen, men i lys av den store porteføljen som ligger fremover 

vil prosjektene øke miljøpåvirkningen i vesentlig grad, selv om MOP følges. MOP er derfor 

ikke tilstrekkelig til å nå kommunens mål på klimagassutslipp fremover. Hvis kommunens 

budsjettutslipp av CO2-equvalenter skal oppnås må det betydelig strengere krav til utslipp for 

hver enkelt prosjekt og prosjektporteføljen som helhet. Det anbefales derfor at det settes krav 

til hvor mye utslipp som kommunenes egen byggeaktivitet kan utløse i årene fremover. Dette 

bør gjøres i forbindelse med revideringen av kommunedelplan klima og energi.  

▪ I kommunens klimagassregnskap er det beregnet utslipp på byggeaktivitet ut fra et nasjonalt 

nivå; hvor mye utslipp som generes per investert krone. For de store prosjektene bør det sette 

konkrete krav til hvor stort utslipp vi planlegger med, og sammenlignes med et nasjonalt nivå. 

Dette bør rapporteres på i forhold til krav som anbefales satt i punktet over.   

▪ Det anbefales at kommunen velger et miljøklassifiseringssystem/sertifiseringssystem for 

kommunale bygg som setter krav til byggene våre slik det forefinnes i 

miljøoppfølgingsprogrammet, men som omfavner et større og bredere område.  

 

 

  
OM BRUK AV MILJØPROGRAMMET I ANSKAFFELSESPROSESSER 

Utover bruk av egne konkrete krav når kommunen går til anskaffelser for bygg er det ønskelig å 

bruke den kunnskapen som entreprenørene har på området. Kommunen har erfart at mange 

entreprenører har strengere krav til miljø under byggefasen enn det kommunen selv har. Dette 

gjelder blant annet krav til hvor mye avfall som kan genereres fra fasen.  

Ved anskaffelsen av entreprenør til utvidelsen av Smestad skole ble tiltak for å redusere 

miljøpåvirkningen lagt som et av evalueringskriteriene. Her fikk entreprenørene bruke sin egen 

kunnskap på området, og komme med forslag som en del av tilbudet til kommunen. Dette gjorde 

blant annet at Smestad byggeplass var den første kommunale byggeplass med bruk av også 

hybride anleggsmaskiner.  Det er også krav til maks kg med avfall som kan komme fra byggingen. 

For nye større prosjekter bør entreprenørene komme med forslag til reduksjon av 

klimagassutslipp, som så kontraktsfestes. 
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TRANSPORT 

Biltrafikk utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene i Akershus (80%) og en betydelig andel av 

klimagassutslippene i Rælingen (40 %). Som en følge av dette er areal- og transport et eget 

temaområde i Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Arbeid med sykkelkart 

Det er i løpet av 2017 utarbeidet et digitalt sykkelkart for kommunen. Kartet er delt inn i sykkelveier 

med ulike kategorier. Kartet ligger foreløpig på intranett kartløsning og er ikke gjort tilgjengelig for 

kommunens innbyggere.  

Sykkelhengere 

Akershus fylkeskommune satte i 2017 opp en tilskuddsordning med sikte på å øke sykkelferdighetene 

i Akershus. Som et ledd i arbeidet med «trafikksikker kommune» søkte kommunalteknikk om tilskudd 

på vegne av Rælingen, og det fikk vi. 

Etter innspill fra skolene ble det kjøpt inn 4 barnesykler med hjelmer, sykkelpumper og gule vester. 

Alle barneskolene fikk hver sin trafikkopplæringspakke med kjegler, skilt, banemarkører og oppgaver. 

Aktivum Rælingen AS bidro med en vippeplanke som første ledd i en sykkelløype. Alt utstyret er nå 

plassert i en skaphenger som skolene kan få låne gratis.  

Utslipp fra transport for kommunens bilpark 

For kommunens virksomhet er det i hovedsak hjemmetjenesten, eiendomsenheten, kommunalteknikk, 

utbyggingsservice, Øyeren IKT, NAV, institusjonstjenester, organisasjonsenheten og familie og helse 

som har tjenestebiler. 

MÅLSETTING FOR TRANSPORT I RÆLINGEN  

Økt bruk av alternative kjøretøy 

Øke bruken av sykkel, gange og kollektivtransport 

Redusere avstand mellom bolig, servicetilbud og arbeidsplasser 

Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle (…) større anskaffelser.  

Kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere kommunens utslipp av CO2 (…) i egen virksomhet 

Kommunedelplan klima og energi 2015 - 2026 
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Kommunen har en bilpark som er relativt gammel i miljøperspektiv. Eldre biler har større utslipp enn 

nyere biler. En normal varighet på en leasingavtale er nå 4 år og man vil etter 4 år fornye bilene. Det 

er kommunen som eier bilene som er eldre enn 5 år. 

Det er anskaffet 6 elbiler i 2017, og kommunen benytter nå totalt 7 elektriske kjøretøy av totalt 76 biler. 

I tillegg har enhet for hjemmebaserte tjenester kjøpt inn 2 el-sykler, samt 3 vanlige sykler til bruk for de 

ansatte. Rådhuset har også to el-sykler og to vanlige sykler som er til bruk for de ansatte. Ved 

utgangen av 2017 er det en knapphet på elektriske biler i markedet. Det er inntil 6 måneders 

leveringstid på elektriske biler.  

Dette medfører at ved uforutsette kjøretøyanskaffelser blir man nødt til å anskaffe biler som drives av 

fossile drivstoff, og man binder seg til denne bilen i 3 eller 4 år. Det kan beregnes en ekstrakostnad på 

rundt 9-10% i leasingkostnadene dersom man velger 3 års varighet i stedet for den normale 

varigheten på 4 år.  

Enhetene har selv ansvar for å gjøre kjøretøyanskaffelser, at det er leveringstid på elektriske biler 

utgjør en utfordring for de enhetene som har forsøkt å anskaffe elbiler (blant annet hjemmetjenesten 

og eiendomsenheten). I tillegg er det en utfordring at det ikke er lademuligheter ved alle kommunale 

bygg. På Dovrebygget har enhet for hjemmebaserte tjenester etablert to typetilpassede ladere, og 

dette ble svært kostbart for enheten. Det er ikke anledning til å etablere flere ladere som ikke er 

typespesifikke, før situasjonen med leieavtale for bygget blir politisk avklart. Bilene som benyttes i 

hjemmetjenesten går mye av døgnet, og man må derfor være sikre på ladekapasitet før man kan bytte 

flere biler. 

For enkelte av enhetene er det også sånn at elbiler har en nyttelast på 450 kg på tilhengerfeste, noe 

som gjør det svært vanskelig eller umulig å bare ha elbiler (blant annet for eiendomsenheten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADEINFRASTRUKTUR VED KOMMUNALE BYGG 

 

Ladeinfrastruktur er en viktig forutsetning for å øke bruken av alternative kjøretøy.  

Rælingen kommune søkte i 2017 Miljødirektoratet om tiltaksmidler for å kunne sette opp flere 

ladepunkter i forbindelse med overgang til flere elektriske biler. Det ble samtidig søkt om tilsagn 

om støtte til klimatiltak hos fylkeskommunen.  

Rælingen kommune fikk tilsagn om midler til disse formålene og det ble dermed valgt leverandør 

for levering og oppsetting av de nye ladepunktene. 

Etter en befaring ved offentlige bygg og anlegg fikk man satt opp en liste over steder som var 

egnet. Det tas sikte på å få til ladepunkter ved rådhuset, Kirkebyvegen 2, Sandbekken 

utfarstparkering samt innfartsparkeringene Fjerdingby og Nordby skole. 

Det er mottatt pristilbud på levering av ladestasjonene og arbeidet er planlagt gjennomført i første 

del av 2018.  
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det bør gjøres en vurdering av om en enhet skal ha ansvar både for bruk og den strategiske 

utviklingen av kommunens bilpark (ville kunne løst utskiftningsproblemet) og som kan se 

planleggingen av ladeinfrastruktur i sammenheng med utskiftning av biler. 

▪ Det bør utarbeides en bedre oversikt over kommunens bilpark, samt et bedre system for 

rapportering på bruk.  

▪ Det anbefales at ordningen med å gi støtte til etablering av ladeinfrastruktur i borettslag og 

sameier videreføres på permanent basis.  

▪ Europeisk mobilitetsuke bør arrangeres årlig. 

▪ Kommunens sykkelkart burde gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere.  

▪ Sykkelkartet bør være utgangspunkt for videre vurderinger og prioritering og bør danne 

grunnlaget for en eventuell sykkelstrategi som burde inneholde: 

▪ Et kart som viser kommunens gang- og sykkelveier, med ulike traseer (hovedtraseer 

og mindre traseer), samt sykkelparkering, ulike destinasjoner (med formål, 

eksempelvis utfartsparkering, parkering til jobb, skole, fritidsaktiviteter etc.) 

▪ Et kart som viser eventuelle missing links (med forslag til prioritering for utbedring) 

▪ Et dokument/notat som sammenstiller alle relevante målsettinger, med tiltak fra de tre 

kommunedelplanene – altså gir en oversikt over hva som er målsettingene våre i dag 

▪ Notatet må så si hva som er status for dette arbeidet; altså - hvordan vi har jobbet 

med disse så langt. 

▪ Dokumentet må komme med en anbefaling for  

▪ videre fysisk tilrettelegging  

▪ samarbeid og organisering (innad) 

▪ kommunikasjon og mobilitetspåvirkning (utad) 
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INNBYGGERKAMPANJE – ETABLERING AV LADEPUNKTER FOR BORETTSLAG OG 

SAMEIER 

 

Samtidig som kommunen søkte om tiltaksmidler til å sette opp flere ladepunkter i forbindelse med 

overgang til flere elektriske biler, ble det søkt om midler til å gjennomføre en innbyggerkampanje 

for etablering av ladepunkter for borettslag og sameier i kommunen.  

Kommunen mottok 10 søknader med til sammen 147 planlagte plasser. Dette var langt mer en 

kommunen hadde midler til å tildele. Det ble tildelt midler til fire av søknadene, til sammen støtte til 

11 punkter.  
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BILFRI DAG 

 

Rælingen kommune deltok for første gang i 2017 på europeisk mobilitetsuke og arrangerte 22. 

september for første gang bilfri dag. Det ble i forkant gitt informasjon om miljøvennlige alternativer 

til bil, oppfordring til samkjøring og informasjon om dette til kommunens ansatte. Det ble også 

avholdt en bildekampanje på de ansattes interne facebookside der de ansatte på dagen la ut bilder 

av sine miljøvennlige alternativer til bil.  
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MILJØVENNLIG INNKJØP 

Kommunens klimagassregnskap viser at kjøp av tjenester (32 %) og forbruk (15 %) utgjør en stor del 

av kommunens egen virksomhets utslipp. En stor del av utslippet til husholdningene i kommunen er 

også fra forbruk.  

Offentlige anskaffelser utgjør et veldig viktig virkemiddel og derfor er det offentlige pålagt å redusere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Å stille miljøkrav i 

offentlige anskaffelser er et svært viktig område å lykkes med dersom kommunen skal bidra til at 

Norge blir et lavutslippssamfunn innen 2050. 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Kommunen har revidert innkjøpsveileder og innkjøpsreglement i tråd med ny forskriftsbestemmelse 

vedtatt i 2017. Et av de områdene det gjøres størst investeringer med betydelig miljøbelastning er ved 

kommunens bygg- og anleggsprosjekter. For å lese mer om hvordan miljø ivaretas i disse 

anskaffelsene, vises det til temasider for miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter.  

Innenfor innkjøpsfaget skilles det mellom tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav. Kvalifikasjonskrav er 

krav som blir stilt til leverandør og tilbud, og kravet skal være oppfylt for at tilbudet skal bli evaluert. 

Dersom kvalifikasjonskravet ikke er oppfylt ansees leverandør/tilbud som ikke kvalifisert og deretter 

skal leverandøren/tilbudet avvises. 

Tildelingskriterier er de kriteriene som legges til grunn for å velge det beste tilbudet/leverandøren, og 

det er på disse kriteriene leverandørene konkurrerer. Pris og kvalitet er blant de mest brukte 

tildelingskriteriene. 

Regelverket for offentlige anskaffelser krever at miljøkriterier skal vektes mer enn 30% ved 

anskaffelser med miljømessige påvirkninger. Dette gir allikevel en usikkerhet i forhold til å oppnå en 

miljøambisjon da andre kriterier kan utligne miljøkriteriet. Man kan tenke seg situasjoner hvor summen 

av pris og kvalitet utgjør 70% og miljø 30%, og ett tilbud/leverandør i evalueringen scorer veldig høyt 

på pris og kvalitet, men lavt på 30%. Da må man velge ett tilbud som miljømessig kommer dårlig ut. 

For å sikre miljøambisjonen så har derfor Rælingen kommune ofte valgt å legge til grunn miljø som 

kvalifikasjonskrav, for eksempel gjennom å kreve at leveranser skal foregå med de mest miljøvennlige 

lastebilene. Dette sikrer Rælingen kommune at leveransene blir mest mulig miljøvennlige. 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Kommunen må identifisere de anskaffelsene med store miljøbelastninger og fortsatt 

innarbeide miljøkrav i store anskaffelser og i rammeavtaler gjennomgående herunder også 

bruke miljø som kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier.  

▪ Det bør fortsatt jobbes med å øke kompetansen knyttet til å stille miljøkrav for de som 

gjennomfører store innkjøp og anskaffelser i organisasjonen. 

▪ Hvordan kommunen skal jobbe systematisk med å redusere det generelle forbruket bør være 

et sentralt tema i revideringen av kommunedelplan klima og energi. Det bør skje en 

bevisstgjøring av forbruk på enhetene.  

MÅLSETTINGER FOR MILJØVENNLIG INNKJØP I RÆLINGEN 

Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle bygg- og anleggsprosjekter, større anskaffelser og i 

saksbehandlingen for øvrig 
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KLIMATILPASNING 

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og 

trygghet innenfor sine geografiske områder. Ansvaret innebærer både å jobbe forebyggende for å 

forhindre hendelser som ansees som uønsket, samt jobbe skadebegrensende dersom en slik 

hendelse inntreffer. I kommunedelplan for klima og energi er derfor planens formål todelt, hvor den 

ene delen skal bidra til en reduksjon i de nasjonale klimagassutslippene mens den andre delen skal 

styrke kommunens tilpasning til et endret klima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

En av anbefalingene fra Tilstandsrapport 2016 – natur og miljø var at konkretisering av begrepet 

klimatilpasning skulle gjøres i tråd med anbefalingene gjort i en utredning om klimatilpasning som ble 

laget for å følge opp kommunedelplan klima og energi sine målsettinger. Les om hvordan dette delvis 

er fulgt opp i den grønne boksen Innholdsverktøy klimatilpasning. I dette arbeidet er kommunens rolle 

i som planmyndighet tydeliggjort i tråd med det første oppdraget som ble anbefalt i utredningen om 

klimatilpasning.  

Kommunen skal ha en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som beskriver hvilke hendelser Rælingen 

kommune som samfunn kan bli involvert i, hvilke tiltak og hvilken beredskap man bør ha for å ta 

høyde for dette. I 2017 ble ny overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen vedtatt. 

Klimaendringer inngår i analysen som enkeltstående hendelser, blant annet ekstremvær, flom, 

skogbrann og skred, og som årsak til andre uønskede hendelser, som avsondring av lokalsamfunn 

som blir uten veiforbindelse på grunn av vær.  

I 2017 konkretiserte kommunen sine overordnede hensyn (se side 10) ved å lage en veileder for 

hvordan disse skulle ivaretas i plan- og utviklingsarbeid, samt i saksbehandlingen. Trygt og sikkert 

lokalsamfunn er et av disse fire hensynene. Ved å tydeliggjøre dette som et hensyn som skal ivaretas 

i all saksbehandling skal også hensynet til klimatilpasning ivaretas bedre.  

Det kom i 2017 nye statelige planretningslinjer for klima og klimatilpasning. Retningslinjene 

understreker viktigheten av kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet i arbeidet med 

klimatilpasning. Retningslinjen slår fast at kommunen etter plan- og bygningsloven har en særlig viktig 

MÅLSETTINGER KLIMATILPASNING 

 

Hovedmål 

Rælingen kommune skal være forberedt på å kunne håndtere uforutsette og uønskede hendelser 

som følger av forventede klimaendringer de neste 100 årene.  

Delmål 

Tilpasning til klimaendringene skal baseres på føre-var-prinsippet, stadig mer presise 

grunnlagsdata og kunnskap om lokale forhold 

Delmål 

Kommunale tjenester skal ta høyde for klimaendringer 

Delmål 

Kommunens beredskap skal tilpasses forventede klimaendringer 

Kommunedelplan for klima og energi 
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rolle som planmyndighet, og skal i sine planprosesser legge til rette for at berørte myndigheter deltar 

og bidrar aktivt. Den stiller også tydelige krav til kommunens samfunnsplanlegging og 

arealplanlegging. Dette vil medføre at tema må få større plass i planprosesser fremover.   

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det bør vurderes om det skal gjennomføres kompetansetiltak på klimatilpasning for alle 

kommunens enheter 

▪ Det anbefales at arbeidet med de to resterende oppdragene for klimatilpasning som skulle gis 

som en oppfølging av Tilstandsrapport natur og miljø 2016 fortsetter, og at det tas stilling til 

det videre arbeidet med klimatilpasning i Tilstandsrapport natur og miljø 2019. 

▪ Kommunens kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre gode vurderinger i plan- og byggesaker 

bør vurderes i forkant av revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR OVERVANNSHÅNDTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2017 ble retningslinjer for 

overvannshåndtering for kommunene 

Lørenskog, Rælingen og Skedsmo 

ferdigstilt.  

Retningslinjene er en videreføring og 

konkretisering av strategier, mål og 

planbestemmelser i kommuneplanen, 

samt andre førende dokumenter på 

nasjonalt nivå.  

Retningslinjene skal bidra til bærekraftig 

og miljømessig forsvarlig 

overvannsdisponering. Dette gjennom å 

opprettholde den naturlige vannbalansen, 

redusere fare for flom og unngå 

overbelastning av det offentlige 

avløpsnettet.  

Formålet med retningslinjene er: 

▪ Bistå med kunnskapsoppbygging 

▪ Veilede og stille krav der 

kommunen har myndighet 

▪ Vise forsalg til løsninger 

Retningslinjene er rettet mot alle som 

planlegger, prosjekterer eller oppfører 

bygg.  

Les mer om retningslinjenes betydning 

for bekkelukking under temaet inngrep i 

vassdrag. 
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INNHOLDSVERKTØY KLIMATILPASNING  

 

Det ble i løpet av 2017 utarbeidet et nytt system for kommunens reguleringsplanarbeid. Systemet 

skal sikre likebehandling av reguleringssaker og forutsigbarhet for kommunen og for forslagsstiller i 

slike saker.  

I forbindelse med utarbeidelsen av systemet er det blitt laget såkalte innholdsverktøy for de ulike 

hensynene som skal ivaretas i en reguleringsplanprosess. De gir en oversikt over når et hensyn er 

aktuelt å vurdere, hvilke fagpersoner man kan involvere, krav det er aktuelt å stille, hvilke 

kunnskapsgrunnlag som finnes og hvordan registreringer og funn skal følges opp i planarbeidet.  

For å ivareta hensynet til klimatilpasning, altså hvordan man på best mulig måte ruster seg for 

klimaendringer som: 

▪ Mer ekstremvær 

▪ Økende nedbør 

▪ Varmere klima 

▪ Endret flommønster 

▪ Kortere snøsesong 

For Rælingen kommune er det særlig endrede nedbørs- og avrenningsforhold det må tas høyde 

for. Dette hensynet skal vurderes i alle reguleringsplansaker. Det skal stilles særlig strenge krav i 

saker angående større utbygginger, både med nybygg og transformasjon.  

Krav som skal stilles: 

▪ Overvann skal ikke tilføres terreng raskere enn før tiltak, jf. Kommuneplanens 

bestemmelser §3.3. 

▪ Bekkelukkinger og inngrep som endrer vassdraget naturlige løp eller endrer 

kantvegetasjonens forhold, tillates ikke, jf. Kommuneplanens bestemmelser §6.2. Lukkede 

bekker skal vurderes gjenåpnet.  

▪ Forslagsstiller skal utarbeide overordnet overvannsplan som viser prinsipper for hvordan 

dette skal løses i forbindelse med reguleringsplan. I tillegg skal det i 

reguleringsbestemmelsene kreves detaljert overvannsplan til rammesøknad. 

▪ Forslagsstiller skal gjennomføre geotekniske vurderinger og vurdere skredfare ved ulike 

nedbørsmengder. 

▪ Ved tiltak i et belte på 20 meter på hver side av bekker/elver skal det gjøres vurderinger av 

flomfare eller om tiltaket vil ha innvirkning på bekk/elv oppstrøms eller nedstrøms, jf. 

Kommuneplanens bestemmelser §6.2. 

Kommunalteknikk skal bistå utbyggingsservice i forbindelse med utarbeidelse av nye planer, blant 

annet med planer for overvannshåndtering. Overvannsplan skal godkjennes av intern fagrådgiver. 
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SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER 

Rælingen kommune deltar sammen med kommunene Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Rælingen, 

Sørum, Fet og Aurskog-Høland i et miljønettverket mellom ansatte med ansvar for miljø, klima og 

energi. Miljønettverket er et kommunalt nettverk, men kopling til andre offentlige instanser og private 

gjøres der det er hensiktsmessig. 

Formålet med nettverket er å være et fagnettverk, som skal bidra til å gi deltagerkommunene økt 

kompetanse og gjennomføringskraft knyttet til temaene klima, energi, natur og miljø.  

Nettverket skal: 

▪ Være en møteplass for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling 

▪ Utvikle og bruke ulike samarbeidsformer 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

I 2017 hadde nettverket 4 møter. Fokuset i nettverket har i stor grad vært informasjonsutveksling og 

fungert som et diskusjonsfora. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

Det er et behov for samarbeid med de øvrige kommunene. I sine klimaplaner har kommunene flere 

tiltak og målsettinger som samsvarer. På samme måte står kommunene ovenfor mange av de samme 

problemstillingene i saker som knytter seg til natur og miljø for øvrig. 

Fokuset har så langt vært på kunnskapsbygging og erfaringsutveksling, med unntak av samarbeidet 

på ENØK-kampanjen i 2015 mellom Nittedal, Skedsmo og Rælingen. Entelligens (som var 

gjennomfører av kampanjen) rapporterer at man gjennom kampanjen avdekket at innbyggerne 

opplever kommunen som en trygg og troverdig avsender av denne type informasjon.  

Ved å samarbeide kan kommunene få gjennomført større og mer kraftfulle prosjekter enn det er 

mulighet for enkeltvis. Utfordringen knyttet til slike samarbeid er at det må forankres godt lokalt, noe 

som kan være vanskelig siden regionen er stor og det kan bli mange aktører.  

▪ Det anbefales at man fortsetter å ta i bruk og utvikle ulike samarbeidsformer med andre 

kommuner knyttet til konkrete prosjekter innenfor klima og energi, fortrinnsvis prosjekter som i 

dag har status som tiltak i kommunedelplanen. 

  

MÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN 

Kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere kommunens utslipp av CO2 og bruk av 

energi i egen virksomhet 
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BARN OG UNGE 

I forbindelse med utarbeidelsen av gjeldende kommunedelplan for klima og energi ble det besluttet å 

videreføre prosjektet Renofil i det holdningsskapende arbeidet overfor barn og unge. Prosjektet har 

som overordnet mål å bidra til å styrke lokal tilhørighet, identitetsfølelse og frivillighet for å skape økt 

interesse blant befolkningen til å bidra aktivt for et grønt miljø.  

Renofil er forankret i kommunedelplan for klima og energi som eget tiltak i planens tiltaksdel, med et 

særlig fokus på å styrke barn og unges forståelse og engasjement om emnet. Tiltaksdelen fremhever 

at det hvert år skal arrangeres en aktivitet, konkurranse eller arrangement i kommunens barneskoler, 

barnehager og/eller ungdomsskoler, rettet mot konkrete kompetansemål i læreplanen og 

rammeplanene for barnehagene. 

Videre skal det løpende holdes fokus på aktiviteter som er med på å nå Renofils overordnede mål, 

blant annet ved bruk av materialet som er utviklet i forbindelse med prosjektet. Prosjektet har sin egen 

logo og en maskot, Reno Ræling, med tilhørende sang, Reno Ræling-drakt og en animasjonsfilm. 

Kultur- og fritidsenheten har ansvar for at disse tiltakene følges opp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLSETTINGER FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN 

Rælingen kommune skal motivere til økt miljøinnsats og engasjement hos innbyggere, 

næringsliv, ansatte og politikere 
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STATUS 

Siden gjenopptakelsen av prosjektet høsten 2016 har det blitt jobbet med å forankre en årlig 

Renofilaktivitet i skolene og barnehagene. Arbeidet har ledet ut i en handlingsplan knyttet til en fast 

Renofiluke i barnehagene der en rekke aktiviteter skal inngå. Våren 2017 hadde alle kommunale 

barnehager sluttet opp om denne planen og gjennomførte sin første Renofil-uke. I planen for Renofil-

uken var kjerneaktivitetene en ryddeaksjon og jobbing med redesign og begrepene «sortering» og 

«miljøvenn».  

Videre er det etablert et samarbeid med RoAF der barnehager i Rælingen skal inngå i et pilotprosjekt 

for holdningsskapende arbeid knyttet til klima og miljø i regi av deres nytilsatte miljøagenter. Våren 

2017 inngår barnehagene i Blystadliasamarbeidet i dette prosjektet, som etter planen skal innlemme 

alle kommunens barnehager fra 2018. På ungdomstrinnet er det jobbet med Renofil i Ungdomsrådet, 

med en plan om å arrangere en klimakonferanse for ungdomsskoleelever våren 2018. Barn- og unges 

kommunestyre for 2017/2018 har i nåværende periode et mål om å fastsette miljøtiltak for samtlige 

skoler i kommunen med gjennomføring i løpet av 2018.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

Arbeidet med å involvere skolene og barnehagene i arbeidet med Renofil er viktig for å videreføre 

prosjektet som per nå koordineres av èn person framfor at det driftes av en større prosjektgruppe. Det 

var blandede tilbakemeldinger knyttet til konkurranser og andre løsrevne aktiviteter i tidlig fase av 

Renofil, der flere av barnehagene valgte å ikke delta grunnet kapasitet og korte frister. Renofiluken i 

barnehagene bør gradvis bygges ut og struktureres ut fra evalueringen av første gjennomføring. 

Materiellet bør systematiseres ytterligere for bruk i Renofiluka og eventuelt suppleres.  

Videre bør en fast Renofildag i skolene innarbeides og evalueres. Her kan Ungdomsrådets 

klimakonferanse i 2018 bli en viktig brikke på ungdomstrinnet. For å sikre helheten i det 

holdningsskapende arbeidet, er det et mål å inspirere elevrådene til mer målrettet miljøarbeid på sine 

respektive skoler gjennom et tydelig miljøfokus i Barn- og unges kommunestyre.  
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LOKAL LÆREPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 

Det ble i forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan klima og energi i 2015 utarbeidet en lokal 

læreplan innenfor temaet klima og energi for skolene og barnehagene i Rælingen kommune. 

Hensikten med planene er å systematisere og gjøre undervisningen knyttet til klima og energi enklere 

for skolene og barnehagene i kommunen.  

De lokale læreplanene er i hovedsak inndelt etter kompetansemål fra kunnskapsløftet og rammeplan 

for barnehage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

De lokale læreplanene er forankret i Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026. Denne ble vedtatt 

i august 2015. Følgelig var dette for sent til å legge den inn i skole- og barnehageåret 2015-2016. 

Siste halvdel av 2016 og 2017 er dermed den første tiden planen er i bruk. Under følger en 

oppsummering av erfaringer fra skolene og barnehage med bruken av planen: 

Skolene 

Skolene melder tilbake om litt variert bruk av planen. Enkelte skriver at det var mer fokus på planen i 

forrige skoleår, da planen var fersk, andre beskriver at planen brukes som inspirasjon til undervisning 

og som tips til hva undervisningen kan inneholde og at mye av materialet brukes. Flere melder også 

om at de har jobbet med temaene i planen, selv om man ikke har vært bevisst på selve planen. Fra 

ungdomsskolene meldes det at de har vært på Rånåsfoss, men at utenom det har skolene egne og 

andre undervisningsopplegg enn de som foreslås i planen. 

Eksempler på bruk av den lokale læreplanen i skolene: 

• På Fjerdingby gjennomføres det hvert år et opplegget som LOOP har i forhold til uteskole og 

prosjektet Undersøk en stubbe. På 4. trinnet gjennomføres det fast opplegget ROAF har i 

forhold til å lærer om avfall, kildesortering og hvordan vi kan ta vare på ressursene i avfallet. 

(med besøk på ROAF). 

▪ På Blystadlia har 

▪ 1 trinn har vært oppmerksomme og har vært flinke til å ha ta med seg søppelet hver 

gang det er uteskole. De har lært at rester av frukt kan være igjen da det råtner og blir 

til jord. De har brukt gjenbruksmaterialet på både verksted og matteopplegget da de 

har lekt «butikk». De har kildesortert ved miljøstasjonen utenfor klasserommet. 

MÅLSETTINGER FOR KLIMA OG ENERGI 

I RÆLINGEN 

 

Økt læring i skolene og barnehagene knyttet 

til tema klima og energi  
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▪ 2.trinn har brukt opplegget Undersøk en stubbe høsten 2017 og har på 

Uteskoledagene observert nedbryterne. De skal også arbeide med kompostering til 

våren der de skal bruke Renofil-materialet. 

▪ 3.trinn har lest heftet Kaia og Karim på forbryterjakt i spisepausen. Temaet er deretter 

hentet opp i stasjonsundervisning. 

▪ 4.trinn har vært på besøk hos ROAF og brukt loop-miljøskolenettsiden  

▪ 5.trinn har tenkt å bruke «kjedereaksjonen» som undervisningsopplegg. De har 

undersøkt nettiden og diskutert hvordan den best kan tas i bruk 

 

▪ På Marikollen: 

o Gjennomføres det hvert år klimatoppmøte (les mer om dette i Tilstandsrapport natur 

og miljø 2017).  

o I valgfaget Natur og miljø bygger skolen en liten trehytte-landsby. Elevene overnatter i 

trehyttene før disse tas ned igjen og skogområdet etterlates slik det var før de inntok 

området. (Så gjøres det igjen i samme område med nye elever året etter.) Se bildet 

under. 

o I arbeidslivsfag jobber elevene med resirkulering. Arbeidet inkluderer besøk på 

gjenvinningsanlegg. 

o Det er mulig skolen, i forbindelse med ombyggingen, får nye utearealer hvor de får et 

inngjerdet område hvor elevene skal få dyrke og kompostere. 

o De er ute i nærmiljøet med elevene og tar prøver av elver og jorsdmonn. 

o De er i prosess med å starte en uteskoleklasse. 
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Barnehagene 

Barnehagene melder også tilbake om litt variert bruk av planen. Noen har distribuert den til 

personalgruppen med informasjon om oppfølging. De fleste har valgt å fokusere på Renofil i 

barnehagen. Renofil videreføres i alle rælingsbarnehagene, se temaområde for barn og unge for å 

lese mer om dette.  

Eksempler på bruk av den lokale læreplanen i barnehagene; 

• To ansatte i Heimen har vært på kursing i «grønne barnehager» og enheten har fulgt opp 

RENOFIL ved å rydde turplasser i skogen, redusere bruken sin av plast, fått ned matsvinn, 

gjenbrukt søppel til bruk i formingsaktiviteter, brukt naturmateriale som barna selv har vært 

med å sanke. Det er også dyrket tomater, squash og jordbær. 

• På Torva har 2 ansatte deltatt på dyrking og kompostkurs, og dette arbeidet er det satt i gang 

med våren 2018. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det bør vurderes om skolene og 

barnehagene skal jobbe på en annen 

måte enn med en lokal læreplan i 

forbindelse med revideringen av 

kommunedelplan klima og energi (må ses 

i sammenheng med punktet under om 

revisjon av kunnskapsløftet).  

▪ Planen bør revideres i tråd med 

revisjonen av kunnskapsløftet i 2020, i 

takt med 2 av de tverrfaglige temaene i 

den reviderte læreplanen, «bærekraftig 

utvikling» og «demokrati og 

medborgerskap» 

▪ Det bør vurderes om planen også skal 

rette seg mot det fysiske miljøet (naturen).  

▪ Det bør vurderes om det kan lages et 

verktøy som kan hjelpe 

innbyggere/barnehager/skoler å ta i bruk 

ulike deler av naturen, som har som 

formål og øke folks kunnskap om natur og 

få disse til å ta denne i bruk. En mulighet 

hadde vært at dette verktøyet fungerte 

som en geocaching/orientering der 

postene er ulike elementer i naturen. 

Verktøyet kunne deles inn etter naturtyper og postene kan være ulike indikatorarter for denne 

naturtypen.  

▪ Det bør også lages en brosjyre for barnehagene som enkelt forklarer hvorfor det er fint å gå 

på tur og hvorfor det er viktig å bli kjent med, og glad i naturen. Samt en enkel fremstilling av 

den vanligste og den særegne naturen for Rælingen.  

▪ Følgende endringer er også spilt inn og bør tas stilling til når ny klimaplan skal utarbeides  

o Det bør gjøres litt om på planen slik at klima og værforhold legges på 6. trinn, siden 

det legges grunnlag for dette gjennom å lære om landskapsformer og landsdelene 

(samfunnsfag) på 5. trinn. Energibruk og energikilder bør legges til 7. trinn da dette er 

stoffet har mange abstrakte begreper og egner seg bedre for denne aldersgruppen.  

o Aktivere linker som er inaktive 
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TVERRFAGLIG ARBEID PÅ SMESTAD 

På Smestad ble det i 2017 jobbet tverrfaglig med temaet miljøvern i fire uker (uke 44 – 47). 

Fagene som var involvert var norsk, naturfag og samfunnsfag. 

Mål på ukeplanen i denne perioden var:  

• Jeg kan fortelle hva miljøvern er. 

• Jeg kan forklare hva naturreservat er. 

• Jeg kan forklare hva kildesortering er, og hjelpe til med det hjemme. 

I perioden har det blitt jobbet med temaet miljøvern i Cumulus. Det har vært besøk hos ROAF hvor 

elevene har lært om avfallshåndtering både inne og ute. Dette var en lærerik og veldig fin dag med 

et flott opplegg. 

Det er videre jobbet med ulike oppgaver i Loop Miljøskole. Her så elevene både filmer og 

gjennomførte ulike oppgaver. I uke 46 hadde elevene en lekse hvor de skulle gjennomføre 

kildesortering hjemme og føre inn i et skjema. 

Elevene skrev også en fin fortelling om et syltetøyglass fra det stod i butikken til det havnet i søpla 

og igjen ble gjenvunnet. Lærerne forteller at de har hatt mange fine samtaler rundt temaet og at de 

gjennom disse har prøvd å gjøre elvene bevisst på hvor viktig dette er i hverdagen. Elevene skyller 

og bretter melkekartonger kontinuerlig og temaet blir stadig holdt varmt utover de tverrfaglige 

ukene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

VANNFORBRUK 

I løpet av de siste hundre årene har verdens befolkning blitt tredoblet, mens det globale vannforbruket 

er seksdoblet. Vann er ikke en uendelig ressurs. En tredjedel av verdens befolkning bruker i dag mer 

ferskvann enn det naturen klarer å bringe tilbake gjennom vannets kretsløp.  

En viktig forutsetning for å redusere vannforbruket er å vite hvor mye vi forbruker. Fra og med 2010 

blir alle nye hus i kommunen pålagt å ha vannmålere. Ny forskrift sier at alle næringsbygg skal ha 

vannmåler. Vannforbruket kan ikke begrenses uendelig med hensyn til hygiene, men ved å ha en 

oversikt over forbruket, kan man også avdekke feil, og rette eventuelle uregelmessigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har ingen tallfestede mål for vannforbruk i kommunale bygg, men mattilsynet har laget en 

veiledning med normtall for vannforbruk for noen institusjoner. Det regnes: 

 

STATUS 

Tabellen under viser målt forbruk av vann i ulike kommunale bygg for året 2015, 2016 og 2017. 

Tabellen viser også det estimerte forbruk for skole og barnehage basert på normtallene fra 

Mattilsynet, ut fra gitt antall dager og brukere. De estimerte tallene må tolkes med forsiktighet da ulike 

forhold kan spille inn.  

Dersom forbruket varierer mye fra år til år og andre forhold er konstante (antall brukere, ingen 

byggearbeider eller annet), bør man undersøke forbruket nærmere (vannlekkasjer på installasjoner 

eller lignende). Der det faktiske forbruket avviker svært fra det estimerte, kan man få en indikasjon på 

om det er et overforbruk som skyldes feil på anleggene. Det har vært liten endring i antall brukere for 

skoler og barnehager 2015-2017. 

Nye bygg eller rehabiliterte bygg vil ha nye sanitærinstallasjoner, og disse har generelt et lavere 

vannforbruk en eldre sanitærinstallasjoner. Smestad skole ligger lavere enn det estimerte forbruket i 

forhold til eksempelvis Fjerdingby og Løvenstad skole. 

For de bygg kommunen eier og drifter og hvor det er normtall å sammenligne med (tabellen over) 

ligger vi godt an bortsett fra på Sandbekken skole som har rapportert et høyt forbruk over de siste 3 

år. Dette skal sees på i 2018. 

Fastboende personer  150 l/person*dag 

Barnehage  30 l/elev*dag 

Barneskole m/gymsal  15 l/elev*dag 

Barneskole m svømmehall og gymsal  80 l/elev*dag 

Ungdomsskoler m gymsal  50 l/elev*dag 

Ungdomsskoler m gymsal og svømmebasseng 80 l/elev*dag 

Arbeidsplass u/dusjbehov v arbeidsdagens slutt 25 l/ansatt*døgn 

Arbeidsplass m/dusjbehov v/arbeidsdagens slutt:  75 l/ansatt*døgn 

Ingen tall for institusjoner  

MÅLSETTINGER FOR VANNFORBRUK 

Kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere kommunens utslipp av CO2 og bruk av energi i egen 

virksomhet 
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Tabell 1.15 viser kommunalt vannforbruk i 2017.  

Kommunalt bygg Antall 
brukere 
2017 

2015 m3 
vann  

2016 

m3 vann 

2017 

m3 vann 

Estimert forbruk*  
for 2017                  
(x l/person*dag)              
m3 vann    

Barnehager 

(regner 230 arbeidsdager) 

Sannum barnehage 94 396 509 437 649 

Elgen barnehage (byttet bygg i 2016) 60 932 138 477 414 

Torva barnehage 73 538 350 416 504 

Lilleborg barnehage 70 511 507 443 483 

Heimen barnehage 63 493 477 462 435 

Løvlia barnehage 69 565 624 598 476 

Løvenstad barnehage 68 731 496 495 469 

Blystadlia barnehage, målt med Blystadlia skole 51    (352) 

Sum barnehager  4 166 3 101 3 328 3 429 

Skoler 

(190 skoledager) 

Nordby Skole m /paviljong 144 390 785 467 410 

Smestad skole 333 688 651 838 949 

Fjerdingby Skole 378 1927 1736 1409 1077 

Rud Skole 410 1026 890 985 1169 

Blystadlia skole m/svømmehall og barnehage 193 2549 2052 1769 2934+352 

Løvenstad skole 254 878 1110 1079 724 

Marikollen Ungdomsskole m/svømmehall 302 4195 5418 5294 4590 

Sandbekken Ungdomsskole 329 1739 2523 3554 938 

Sum skoler  13 392 15 165 15 395 13 143 

Anlegg 

Åsvang Samfunnshus A/L  136 45 141  

Åsvang Idrettsbane  0 0 0  

Marikollen Gressbane  0 0 0  

Marikollhallen  355 473 472  

Sandbekken idrettshall m/svømmehall  2248 1964 3215  

Idrettsanlegg Sandbekken, Løvenstad fotballklubb   Ingen måler Ingen måler Ingen måler  

Skøytebane Marikollhallen,   Ingen måler Ingen måler Ingen måler  

Sum anlegg  2 739 2 482 3828  

Helse og omsorg 

Nedre Rælingsveg 426, utleiebolig, 8 boenheter  Ingen måler Ingen måler Ingen måler  

Fjerdingby omsorgssenter 30 plasser  6177 5857 6847  

Haugervegen 25 A-I, boliger 9 plasser  597 534 364  

Hauger boliger, Haugervegen 21 og 23, 8 plasser  509 529 371  

Tajetunet omsorgsboliger, 18 plasser  784 787 1081  

Bjørnholthagan  2, 8 plasser  962 891 955  

Norumlia, Øvre Rælingsveg 120, 7 boenheter   Ingen måler Ingen måler Ingen måler  

Løvenstadtunet omsorgssenter, 37 plasser  7946 7535 7514  

Buholen 20 og 22, 7 boenheter  842 870 697  

Løvenstadvegen 16, demenssenter, 32 plassser    1943  

Løvenstadvegen 15, 9 boenheter  601 664 636  

Sum helse og omsorg  18 418 17 667 20 411  
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Kommunalt bygg Antall 
brukere 
2017 

2015 m3 
vann  

2016 

m3 vann 

2017 

m3 vann 

Estimert forbruk*  
for 2017                  
(x l/person*dag)              
m3 vann    

Administrasjon/annet 

Verkstedet  Velferd.t/Kantine, Kirkebyvegen 2  427 673 362  

Verkstedet - Kirkebyvegen 2  439 501 554  

Bjørnholthagan 6 Rådhuset 300 1150 1393 1703 1695 

Flyktningkontor, Sætervegen 3   Ingen måler Ingen måler Ingen måler  

Kirkelig Fellesråd, Øvre Rælingen kirke  500 625 525  

Kirkelig Fellesråd, menighetshus og kirkegård  186 256 341  

Holt Skole  42 40 3  

Aamodt Grendehus  132 76 103  

Bygdetunet, Kirkevegen 20   Ingen måler Ingen måler Ingen måler  

Tidl. Mårbakken Barnehage   543    

Sum administrasjon/annet  3 419 3 564 3 591  

 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det bør installeres vannmålere i kommunale bygg der dette mangler. 

▪ Gjennomgang av vannforbruket til hvert bygg ved årets vannmåleravlesning. Uregelmessighet 

i forbruk fra år til år må kunne forklares spesifikt for det enkelte bygg, og ved manglende 

forklaring bør sanitærinstallasjoner i bygget sees over. 
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FORURENSNING OG 

AVFALLSHÅNDTERING 
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FORSØPLING OG ULOVLIGE AVFALLSFYLLINGER 

Forsøpling og ulovlig deponering er skjemmende og kan utgjøre fare for både mennesker og miljø. 

Rundt 10 prosent av alt helse- og miljøfarlig avfall i Norge lures unna de godkjente avfallsmottakene 

og kommunen jobber derfor jevnlig med å rydde opp i forsøpling og ulovlig deponering.  

Forurensningsloven stiller strenge krav til behandling av avfall. Kommunen er forurensningsmyndighet 

for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander. Kommunen skal drive 

tilsyn med situasjonen og kan pålegge opprydning og fjerning av avfall og brukte gjenstander. Dersom 

forsøplingen fører til vesentlige terrenginngrep har også kommunen mulighet til å bruke plan- og 

bygningsloven som blant annet åpner for å gi tvangsmulkt dersom den ansvarlige ikke har ryddet opp 

innen fastsatt frist. Kommunen kan også pålegge den ansvarlige å sende inn nødvendige 

opplysninger eller gjøre undersøkelser. Kommunen kan i enkelte tilfeller også selv gjennomføre 

opprydningen og i etterkant kreve refusjon av forurenseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Arbeidet med rutiner for behandling av forsøplingssaker ble igangsatt i 2017 og vil ferdigstilles i 2018. 

Rutinene vil klargjøre kommunens fremgangsmåte i forbindelse med en innmeldt sak om forsøpling.   

Ulovlig avfallsdumping 

I 2017 ble det innmeldt 4 forsøplingssaker på private eiendommer.  

En av de innmeldte sakene gjaldt snuplassen langs Sørlibekken sør for Sørliåsen. Dette er et område 

som flere ganger har vært utsatt for ulovlig avfallsdumping som ikke er grunneiers feil. 

Avfallsdumpingen gir ulemper for grunneier ettersom avfallet dumpes på privat grunn og er dermed 

grunneiers ansvar jf. forurensningsloven § 7. Kommunen har vært i dialog med grunneier og kommet 

frem til at grunneier setter opp en bom på eiendommen for å unngå at uvedkommende kan kjøre opp 

til snuplassen og dumpe avfall der.  

HÅNDTERING AV FORSØPLING OG ULOVLIGE AVFALLSFYLLINGER 

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall (…) skal fjerne 

det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til 

fjerning eller opprydning.  

Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av 

motorkjøretøy, skip, fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt (…) eller som er 

eier når pålegget gis. 

Forurensningsloven § 37 
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Det brukes i dag store ressurser på avfallshåndtering og forsøpling på kommunens friluftsområder. I 

sommerhalvåret plukkes det søppel på kommunens badeanlegg hver dag, og det plukkes opp til 20 

søppelsekker hvert sted. Det er også en utfordring med forsøpling i form av deponering av avfall som 

kjøkkeninnredninger, gulvbelegg, møbler og lignende på kommunens grøntarealer.  

Statens naturoppsyn (SNO) rydder mye søppel i Nordre Øyeren naturreservat hvert år. Omtrent fem 

lastebilkontainere fylles opp av ulik type flytsøppel i løpet av perioden april – november hvert år. Dette 

stammer i hovedsak fra elvene som renner gjennom, i tillegg er det noen ødelagte fritidsbåter. SNO 

arrangerer også årlig søppeldugnadsrydding med Naturvernforbundet i Fet og Våtmarkssenteret. 

Det står i dag utplassert kun tre søppelstativer i reservatet. Ett ved bommen på Årnestangen, og ett 

ved hvert av fugletårnene. Der er det ikke svært stort behov for utskiftning, omtrent fire sekker i året. 

Snødeponi  

Kommunen har et snødeponi i Longsdalen som benyttes til deponering av snø fra kommunens 

eiendommer. Det ble i 2011 gitt tillatelse til snødeponi på dette arealet i henhold til plan- og 

bygningsloven.  

Snødeponering innebærer risiko for forurensning. Etablering av snødeponi kan utløse krav om 

tillatelse etter forurensningsloven hvis tiltaket medfører nevneverdig skade eller ulempe på miljøet. 

Generelt må det ved opprettelse av et snødeponi gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å 

kartlegge om snøen som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe på 

nærliggende vassdrag eller grunnen. Dersom den stedsspesifikke risikovurderingen viser at 

snødeponiet kan medføre skade eller ulempe på miljøet kreves det en tillatelse etter 

forurensningsloven. Dette gjelder både midlertidige og permanente snødeponier. Myndighet for 

håndtering av forurensning og avfallsproblemer tilknyttet snødeponering ligger hos fylkesmannen. 

Kommunen gjør nå, våren 2018, en vurdering av forurensningsfaren fra snødeponiet i Longsdalen. 

Dette for å sikre at kommunen har en plan for sin snøhåndtering før neste vintersesong med de 

tillatelsene, etter både plan- og bygningsloven og forurensningsloven, som kreves for et godkjent 

snødeponi.  

.  
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING  

▪ Kommunen kunne spart mye penger dersom innbyggere ikke forsøplet i den grad det gjøres i 

dag på offentlige arealer. Problemområder bør kartlegges og tiltak bør vurderes ved de 

områdene hvor kommunen vet det finnes ulovlige avfallsfyllinger.  

▪ Det bør vurderes å bruke holdningsskapende kampanjer mot forsøpling.  

▪ For områder som har ulovlig avfallsfylling hvor det er tildekt må det vurderes å 

matrikkelregistrere eiendom.  

▪ Det bør i forsøplingssaker gjøres en tydeliggjøring av myndigheten og grensesnitt mellom 

kommunens enheter. 

▪ Det bør gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å kartlegge om snøen som deponeres i 

Longsdalen kan medføre skade eller ulempe på nærliggende vassdrag eller grunnen 

▪ Varslingsrutiner for forsøplingssaker bør forbedres. 
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OPPFØLGING AV INTERPELLASJON NESHAGAN 

Administrasjonen fulgte opp kommunestyrets vedtak om å følge opp intensjonene i 

kommuneplanenes arealdel i forhold til arealbruk og driften som i dag foregår i LNF-området ved 

Neshagan med å sende GS containerutleie AS varsel om pålegg om retting i mars 2017. I varselet 

ble det informert om at kommunen er kjent med det pågår aktivitet/virksomhet som ikke er i 

henhold til godkjent arealbruk for område. Det ble satt en frist for retting av ulovlig forhold til 1. mai 

2017. I forbindelse med varselet kontaktet GS containerutleie AS kommunen og ba om et møte slik 

at de kunne få fremme sitt syn på saken. I møte ble det enighet om at GS containerutleie AS skulle 

sette opp en fremdriftsplan med etapper og tidspunkt for opprydding/fjerning av de enkelte 

elementene i området og med tidsfrister for dette.  

Forslag til fremdriftsplan ble sendt inn til kommunen i mai 2017. Fremdriftsplanene ble vurdert som 

ikke komplett, og kommunen stilte krav om at det måtte sendes inn en ny fremdriftsplan der det 

måtte framgå at oppryddingen ikke skulle gå over flere år, og at tilbakeføring til landbruk også 

måtte tas med. GS containerutleie AS ønsket igjen å ha et møte med kommunen for å se på saken 

med sin advokat tilstede. I møte kom det fram at GS containerutleie AS ønsket å se på muligheten 

for å regulere området til den virksomheten de driver, eller om de eventuelt kunne søke om 

dispensasjon for fortsatt drift. Kommunen frarådet GS containerutleie AS å starte 

reguleringsplanarbeid ettersom det er tydelighet rundt om at området skal tilbakeføres til landbruk. 

Det ble orientert om at det er anledning til å søke om dispensasjon for å disponere området i en 

begrenset tidsperiode i påvente av avvikling av driften på området.  

August 2017 mottok kommunen en dispensasjonssøknad fra GS containerutleie AS for å drive sin 

virksomhet videre i 3-4 år. Tidsperioden begrunnes med at virksomheten skal kunne avvikles på 

en hensiktsmessig måte. Søknaden ble sendt på høring til fylkesmannen, Regionkontor landbruk 

og naboer. I saksframlegget tilrår rådmannen planutvalget å fatte vedtak om at GS containerutleie 

AS gis, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3, midlertidig dispensasjon på 1 år for å 

avvikle driften etter nærmere vilkår, samt gis en tidsfrist på 1 år for å tilbakeføre det berørte arealet 

til landbruksformål. Vilkår for dispensasjonen settes til at eksisterende virksomhet ikke utvides og 

at avviklingen av virksomheten og tilbakeføringen til jordbruksproduksjon ikke får negative 

konsekvenser for ravinen i Neshagan eller naturbeitemarken som grenser inntil arealet. Det stilles 

videre krav om at avfall må leveres til godkjent mottak/deponi og grunnen må undersøkes for 

forurensning. Fristen for avvikling løper fra det tidspunktet detaljert oversikt over hva GS 

containerutleie AS skal utføre i forbindelse med opprydding og tilbakeføring til 

landbruksproduksjon er oversendt GS containerutleie AS.  

Fylkesmannen skrev i sin høringsuttalelse at de støttet kommunen i sin vurdering om at det ikke 

bør gis en lengre tidsavgrenset dispensasjon enn 2 år, hvorav 1 år settes til å avvikle virksomheten 

og deretter 1 år til å tilbakeføre arealet til jordbruksareal.  

Dispensasjonssøknaden ble behandlet i planutvalget i januar 2018. Planutvalget vedtok å endre 

noe på rådmannens innstilling. Fristen ble endret fra 1 til 1,5 år både for å avvikle driften og til å 

tilbakeføre det berørte arealet til landbruksformål. Videre ble det vedtatt at fristen settes 

hensiktsmessig i forhold til praktisk gjennomføring knyttet til sesong.  

Kommunen er i dialog med GS containerutleie AS om praktisk gjennomføring av avviklingen og 

tilbakeføring av arealet til landbruksformål.  
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OPPFYLLING AV MASSER PÅ ULLERÅSEN 

Kommunen mottok i 2016 en bekymringsmelding vedrørende oppfylling av masser i nærheten av 

Svarttjernvegen på Ulleråsen. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 

boligbebyggelse og er utenfor reguleringsplanen Ulleråsen. Det var uten tillatelse blitt fylt masser 

på området. Det ble umiddelbart sendt ut et pålegg om at oppfyllingen måtte stoppes. 

I etterkant av pålegget sendte Ulleråsen Utvikling AS, som har ansvar for massene, en søknad til 

kommunen om tillatelse til å la massene bli liggende på stedet i påvente av at området skulle 

reguleres og at det etter all sannsynlighet ville bli underskudd på masser og dermed behov for 

disse i etterkant av vedtatt regulering. 

Flere av naboene uttalte i forbindelse med søknaden at fyllingen er til stor sjenanse, både estetisk, 

støymessig og i forhold til bruk av skogen som rekreasjonsområde. 

Søknaden ble vurdert som mangelfull og det ble i desember 2017 sendt ut et brev til ansvarlig 

søker om dette. I utgangspunktet mener kommunen at det er uheldig at fyllingen har skjedd i 

forkant av regulering og uten gyldig tillatelse siden man da ikke har fått gjort flere av de 

nødvendige vurderingene som skal gjøres med tanke på ulike hensyn, som eksempelvis natur, i 

forkant av planvedtak. Til søknaden ble det levert en kartlegging av naturmangfold. Denne 

kartleggingen var utført etter masseoppfyllingen noe som medfører at den sa lite om 

naturmangfoldet før fyllingen. Det ble bedt om at kartleggingen også måtte omfatte en beskrivelse 

av naturmangfoldet før masseoppfyllingen fant sted. 

Kommunen er i dialog med forslagsstiller, men det er per dags dato ikke mulig å si når det 

eventuelt vil bli varslet oppstart av planarbeidet.  
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AVFALL OG GJENVINNING I KOMMUNALE BYGG 

Det er det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (RoAF) som er ansvarlig for å drive 

mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i Rælingen og de andre 

eierkommunene. RoAF ivaretar mottak og håndtering av avfall for Rælingen kommunes kommunale 

bygg. 

I starten av 2014 innførte RoAF en ny avfallsordning med kildesortering av matavfall i grønne poser, 

og oppstart av sentralt sorteringsanlegg av grønne poser, plastemballasje, metaller og papir fra 

restavfall. Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs 

rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Kommunen har returavtaler for både elektronisk avfall, mobiltelefoner og for tonerkassetter og 

blekkpatroner. Det er innført avfallssortering for det øvrige avfallet. Dette er løst ved å plassere ut 

miljøstasjoner hvor man kan sortere matavfall og restavfall. Papp og papir sorteres og kastes i egne 

dunker som tømmes av RoAF. I tillegg har alle kjøkken og pauserom fått et «grønt punkt» hvor man 

kan kaste matavfall.  

I skoler og barnehager er renholdet satt ut til et en ekstern leverandør. Leverandøren har satt ut 

stasjoner for å sortere papp og papir samt egne beholdere for restavfall. Matavfall sorterer i egne 

beholdere. Det er per dags dato ikke mulig å vite hvor mye avfall som produseres av kommunal 

virksomhet. Avfallet blir hentet av RoAF sine biler og blir blandet med avfall fra andre i kommunen. 

Avfallet blir så fraktet til mottak og behandlet der.   

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det bør etableres et helhetlig system for sortering av avfall i alle formålsbygg.  

MÅLSETTINGER FOR AVFALL OG GJENVINNING I KOMMUNALE BYGG 

Kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere kommunens utslipp av CO2 og bruk av energi i egen 

virksomhet 

Kommunedelplan for klima og energi  
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NEDGRAVDE OLJETANKER 

Nedgravde oljetanker er en kilde til forurensning av grunn og vassdrag. Forurensningsloven gir eiere 

av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle oljetanker, 

uansett størrelse. Formålsparagrafen i forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra 

nedgravde oljetanker innebærer at tankene til enhver tid skal være i en slik tilstand at risiko for 

forurensing er minst mulig. Kommunen er tillagt tilsynsmyndigheten som blant annet innebærer å ha et 

register over de nedgravde oljetankene. Videre er kommunen avhengig av å ha et oppdatert 

tankregister for å spore lekkasje, samt ansvarliggjøre tankeier gjennom informasjon til huseiere, 

takstmenn og eiendomsmeglere. 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Det er registrert totalt 388 oljetanker i kommunen. Det er registrert 268 oljetanker i bruk, 68 oljetanker 

som ikke er i bruk, 17 har ukjent status, og totalt 35 tanker som er sanert. De 17 oljetankene hvor 

statusen er ukjent, vurderes som private anlegg som er i bruk.  

Det er totalt 285 (268+17) oljetanker registrert i bruk. Oljetanker i bruk er fordelt på 262 på private 

eiendommer, 7 i borettslag, 8 i offentlig/kommunalt eie, og 8 næringseiendommer. Det ble fjernet 10 

oljetanker forskriftsmessig i 2017. Dette var oljetanker på private eiendommer.  

Kommunen mottok 7 søknader om å la oljetank bli liggende i 2017. Det ble gitt 6 tillatelser. I 2016 ble 

5 oljetanker forskriftsmessig fjernet.  

Regjeringen har i 2017 vedtatt et forbud mot oppvarming med fossil fyringsolje. Forbudet vil gjelde fra 

2020. Kommunen må påregne en økt pågang både med forespørsler angående selve forbudet, 

alternative løsninger og saksbehandling i forbindelse med forbudet. I forbindelse med forbudet har 

kommunen oppdatert informasjon om dette og om mulige støtteordninger for avhending av oljetanker 

på kommunens nettsider.  

Innbyggerkampanje og informasjonsmøte om utfasing av oljefyr planlegges gjennomført i 2018.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Kommunen bør fortsette med å utarbeide en full oversikt over alle oljetanker. Det kan jobbes 

med å få bedre oversikt over oljetanker som ikke er i bruk og som ikke er fjernet etter 

forurensningsforskriftens krav.  

▪ Det er stor forurensningsfare fra ståltanker som er eldre enn 15 år og disse bør kontrolleres 

hvert 5 år etter de første 15 årene.  

▪ Kommunen bør vurdere å pålegge eiere som i henhold til forurensningsforskriften kap. 1 har 

ulovlige oljetanker liggende om å fjerne dem. Det gjelder per dags dato oljetanker større enn 

3200 liter og eier av en oljetank som ikke er i bruk (uavhengig av størrelse). 

▪ Det bør utarbeides rutiner for hvordan kommunen skal gå frem i avvikshåndteringssaker i 

forbindelse med nedgravde oljetanker. 

▪ Kommunen bør være mer restriktive i behandlingen av søknader om å la oljetanken ligge.  

▪ Man bør oppdatere hjemmesiden med informasjon om hvordan huseiere kan registrere sin 

oljetank og alternative oppvarmingsløsninger (energiportalen).  

 

NEDGRAVDE OLJETANKER 

Formålet (…) er å motvirke fare for 

forurensning fra nedgravde oljetanker ved 

å stille krav om regelmessig kontroll, og 

krav til oljetankenes tilstand og kvalitet. 

Forurensningsforskriften § 1 
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VEISALTING 

Rælingen kommune salter viktige veier om vinteren når det er fare for is. Dette utføres for å gjøre 

veiene så trygge som mulig. Det saltes også preventivt før snøfall for å unngå å få såle i veien. Veien 

saltes når det forventes at temperaturen faller under null grader celsius (i forkant av snø og nedbør 

under null grader), og når veiene er forventet å være fuktige. Is vil ikke dannes på en tørr veibane i en 

tørr atmosfære.  

Kommunens rolle innenfor veisalting er knyttet opp mot trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Veisalting er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, men en oppgave knyttet til sikker ferdsel på 

veien. 

Tilførsel av natriumklorid (veisalt) til overflatevann (flora og fauna), grunnvann, på planter og i jord kan 

bidra til ulike miljøkonsekvenser. Når store mengder med salt trenger ned i jordmassene kan det skje 

en «ionevandring/ionebytte» med andre metaller som renner ut i naturen og vassdrag, og bidrar til 

ødeleggelser av det naturlige balanserte økosystemet. Det er ikke gjort noen undersøkelser om 

veisaltingen i Rælingen har noen effekt på miljøet, det er heller ikke registrert noen slike 

konsekvenser. 

STATUS 

▪ Sesongen 2017-2018 viser en liten økning i saltforbruket på kommunale veier siden sesongen 

2015-2016. Økningen i forbruket er et resultat av værforholdene som har gjort det nødvendig 

å salte veiene. Det har også vært en mer snørik vinter denne sesongen enn tidligere 

sesonger. Slutten av sesongen 2016-2017 bærer også preg av mer krevende værforhold som 

gjør salting nødvendig. 

▪ Tall for forrige sesong er oppjustert med forbruk til og med mars måned.   

 

Figur 12 viser forbruk av salt i perioden 2012 – 2018, mengden salt er oppgitt i tonn. 

 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

Det anbefales at kommunen viderefører tiltak som reduserer saltbruk; benytte moderne maskiner som 

kan levere riktige saltmengder og fokus på opplæring for å møte klimaforandringer og mer snørike 

vintre. 
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VANNKVALITET I VASSDRAGENE 

I Rælingen er det vann i form av innsjøer, elver, bekker og myrer. EUs rammedirektiv for vann danner 

grunnlaget for mye av arbeidet med vannkvalitet i vassdragene i Norge. En helhetlig vannforvaltning 

sikrer nåværende og fremtidige innbyggere et godt vannmiljø som er viktig for helse, livskvalitet, 

friluftsliv, næringsliv og turisme. 

Vanndirektivet ble gjeldende for Norge i 2009 gjennom EØS avtalen. Dette er en helhetlig nedbørfelt- 

og kunnskapsbasert forvaltning av alt vann i Norge og resten av Europa. Det er en bred medvirkning 

og samordning av sektorer og miljøer. Vannforskriften er den norske gjennomføringen av 

vanndirektivet og danner således de juridiske rammene for kommunens vannarbeid.  

Kommunen er ikke tillagt myndighet etter vannforskriften. Kommunen har imidlertid myndighet på flere 

områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, 

forurensning og arealplanlegging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Vannforskriften deler Norge inn i elleve vannregioner. Rælingen kommune ligger i sin helhet innenfor 

vannregion Glomma med 14 vannområder. Rælingen kommune er en del av vannområde Leira-

Nitelva og vannområde Øyeren. Alle vannområder deles igjen opp i vannforekomster. 

Miljømål – god kjemisk og økologisk tilstand 

For å gjennomføre EUs rammedirektiv for vann forutsetter vannforskriften at det lages 

vannforvaltningsplaner for alt vannet. Vannforvaltningsplanene inneholder miljømål som skal oppnås i 

løpet av seksårige planperioder.  

Formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i vannområdet. Vanndirektivet har 

som generelt mål at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå «god kjemisk og 

VANNKVALITET OG VANNMILJØ 

Vannkvaliteten i alle vassdragene i kommunen skal på sikt ha god økologisk tilstand 

og tilfredsstille fastsatte brukermål knyttet til bading og rekreasjon, jordvanning og 

fritidsfiske. Ved søknad om tiltak langs vassdrag stilles det krav om dokumentasjon av 

vannkvalitet både før og etter gjennomføring av tiltaket. 

Kommuneplanens arealdel, § 5.7 
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økologisk tilstand i tråd med nærmere angitte kriterier». Vannområdene skal på bakgrunn av dagens 

tilstand utarbeide tiltak som den enkelte kommune iverksetter, for å nå målsettingen om god økologisk 

og kjemisk standard for vannforekomstene innen 2021. Vannområdene er nå inne i planperioden 

2016-2021 som er en fase for tiltaksgjennomføring. Planen gir føringer for kommunene i 

vannregionen, og skal bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av grenser.  

Plan for tiltaksgjennomføring 2016-2021 for henholdsvis vannområdene Leira-Nitelva og Øyeren ble 

sendt til orientering i komité for klima og miljø i Rælingen september 2017. Planene inneholder en 

rekke tiltak innenfor områdene kommunalteknikk, økologi og landbruk, som er generelle for alle 

kommunene eller spesifikke for noen kommuner. Forurensning skal fjernes og tiltak skal settes inn der 

det trengs for å styrke miljøtilstanden. Det skal heller ikke gjennomføres tiltak som kan bidra til å 

forringe en vannforekomst miljøtilstand. Mange av tiltakene i planen er allerede godt forankret i 

Rælingen kommunes øvrige planverk. 

 

TILSTANDSKLASSIFISERING OG MILJØMÅL 

 

 

 

 

 

 

MILJØMÅL 

 

 

 

Tiltak må iverksettes 

 

 

 
 

Figur 13: Fem definerte tilstandsklasser for vannforekomster. Tiltak settes inn der tilstanden er under miljømålet. 

 

Organisering  

Rælingen kommune er deltager i to interkommunale samarbeidsprosjekter for å oppfylle kommunens 

forpliktelser etter direktivet; et for vannområdet Leira/Nitelva og et for vannområde Øyeren. Hvert 

vannområdet er organisert som et prosjekt med styringsgruppe, en administrativ gruppe, en 

referansegruppe, faggrupper innen vann og avløp, økologi og landbruk og med en ansatt daglig leder. 

Daglig leder styrer og koordinere arbeidet i gruppene og for vannområdet som helhet. 

Styringsgruppene er politiske og i hovedsak besatt av ordførere. 

Faggruppene utfører på bestilling fra administrativ gruppe vurderinger knyttet til de ulike fagområdene. 

Alt arbeid som gjøres dokumenteres og gjøres tilgjengelig på vannområdenes egne hjemmesider 
http://vo-øyeren.no/ og https://elveliv.no/. Leira-Nitelva kan også følges på Facebook. I tillegg finnes 

de nasjonale portalene https://vann-nett.no/portal/ og http://www.vannportalen.no/  

Tilstand i vannforekomstene 

I tabellen nedenfor er vannforekomstene for de to vannområdene Rælingen kommune er del av, listet 

opp. Generelt kan det nevnes at det er stor forskjell på vannforekomster over og under marin grense. 

Det skyldes at blant annet at marin leire naturlig inneholder mye fosfat (næringsstoff), men dette tas 

det hensyn til i vurderingene. Det er under marin grense vi finner de største bebygde områdene. 

For Rælingens del av vannområde Leira-Nitelva, er tilstanden for vannforekomstene dårlig til moderat, 

det vil si oransje og gul, jf. figur ovenfor. Her er vannforekomstene preget av påvirkninger fra 

bebyggelse (overvannsavrenning fra tette flater, private avløpsanlegg, kommunalt avløpsnett), næring 

og landbruk. Her kreves det tiltak for at vannforekomstene skal få en god økologisk tilstand. 

Svært god 
 

God 
 

Moderat 

 

Dårlig 

 

Svært dårlig 

 

http://vo-øyeren.no/
https://elveliv.no/
https://vann-nett.no/portal/
http://www.vannportalen.no/
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For vannområde Øyeren er vann og bekker over marin grense (omtrent ved fylkesveg 120) og 

områder med minimal påvirkning, i god tilstand (grønt). Under marin grense er det påvirkning fra 

avrenning fra tette flater, private avløpsanlegg, landbruk, og noe kommunalt avløp som bidrar til dårlig 

til moderat tilstand. Øyeren er i moderat tilstand. Dette er en innsjø med stor vanngjennomstrømning 

og innsjøen har hittil vist stor evne til å motstå ytre påvirkninger. 

Tabell 1.15 viser økologisk tilstand i vannforekomstene i Rælingens tilstand i 2017 

   Vannforekomst med økologisk tilstandsvurdering 

Vannområde Leira-Nitelva 

Øvre Losbyvassdraget  
 

Tilløpsbekker Fjellhamarelva-Sagelva 
 

Tilløpsbekker Svellet over marin grense 
 

Tilløpsbekker til Svellet under marin grense  
 

Nedre Nitelva 
 

Svellet 
 

Vannområde Øyeren 

Øyeren Nord 
 

Ramstadbekken  
 

Nordbyåa  
 

Nordbysjøen (Nordbytjern i vann-nett) 
 

Tomter 
 

Byåa 
 

Gjeddevann (Gjeddetjern i vann-nett) 
 

Sideelver til Børtervanna  
 

Øyerdelta, grunnvann (god kjemisk tilstand))  

 
En del miljøforbedrende tiltak vil det arbeides med i hele planperioden i begge vannområder. Det 

gjelder spesielt innenfor kommunalteknikk (områder innen kommunalt og privat avløp, veisalt, 

sandfang) og landbruk (miljørådgivning, jordbearbeiding, vegetasjonssoner, hydrotekniske tiltak). 

 

I Leira-Nitelva har det i 2017 spesifikt blitt jobbet med blant annet kartlegging av kreps i Nitelva, 

problemkartelegging i Nordbytjern i Ullensaker, kartlegging av naturlige fiskevandringshindre, 

kartlegging av kunstgressbaner i vannområdet, utgitt informasjonsark for hhv Leira og Nitelva, avholdt 

seminar om kantsoner/renseløsninger, og gitt gratis miljøråd til landbruket i Lørenskog. 

 

I Øyeren har det vært noe mindre aktivitet fordi prosjektleder har vært i permisjon. Det er gjort en 

sedimentundersøkelse i Øyeren for å se historiske påvirkninger, utarbeidelse av prosjekt om 

veisaltepisoder i bekker, veileder til hjelp for dokumentere innlekk/utlekk i avløpsledninger, bedre 

løsning for innrapportering av data og gitt gratis miljøråd til landbruket i Nes kommune. 
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Hvert år utgir vannnområdene en årsrapport med beskrivelse av årets forløp. Det gis også ut en 

overvåkingsrapport for hvert vannområde, som sammenstiller og diskuterer resultatene fra de 

undersøkelsene som gjøres årlig i hver vannforekomst. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det anbefales at arbeidet med å få redusert forurensingstilførselen til vannforekomstene 

fortsetter i tråd med planene for tiltaksgjennomføring 2016-2021 for henholdsvis vannområdet 

Leira-Nitelva og Øyeren. Tiltak formidles til enheter via representanter fra kommunen i 

vannområdene. Mange tiltak er allerede forankret i kommunens planverk. 

▪ Arbeidet i den politiske styringsgruppen må følges opp i begge vannområder fra kommunens 

side. Kommunen må avklare hvordan dette skal gjøres. Dette gjelder spesielt i tiltaksfasen 

som man nå er inne i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VANNFORSKRIFTEN PÅ HØRING 

 

Klima- og miljødepartementet har sendt endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven på 

høring. Høringsfristen var 15. januar 2018.  

En viktig endring er at vannforskriften ikke lenger skal forankres i plan- og bygningsloven, men i 

naturmangfoldloven. En slik frakobling fra plan- og bygningsloven medfører at de 

fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter, ikke lenger skal ha en formell rolle i 

arbeidet. Forslaget er at utvalgte fylkesmenn skal koordinere det forberedende regionale 

planarbeidet. 

Vannområde Leira-Nitelva har sendt eget høringssvar, mens vannområdet Øyeren har sendt 

høringssvar med vannområdene i Østfold. Rælingen kommune har også sendt eget høringssvar. 

Høringssvaret kan leses her. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-vannforskriften-og-naturmangfoldloven/id2576526/
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UTSLIPP FRA KUNSTGRESSBANER 

Helt siden de første kunstgressbanene kom til Norge har det blitt stilt spørsmål ved om 

gummigranulatet kan være skadelig for miljøet. Spesielt i forbindelse med snømåking kan granulat bli 

brøytet eller frest ut av banen. Mikroplast i havet har i den siste tiden blitt trukket frem som et 

voksende problem, og man er bekymret for at granulat fra kunstgressbaner kan være en potensiell 

kilde. Det er først og fremst baneeier ansvar å sørge for gode rutiner og praktisk tilrettelegging for 

riktig håndtering av granulat, og i Rælingen er kommunen eier av alle kunstgressbanene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Om utslipp 

En kunstgressbane har mellom 10 og 15 kg gummikuler per kvadratmeter, og tall som 

Miljødirektoratet har kommet frem til, viser at 5 % av den totale mengden granulat forsvinner fra 

banene hvert år. Dette tilsvarer 3-5 tonn granulat årlig pr. bane. I Rælingen etterfylles det 

gjennomsnittlig 4,4 tonn gummigranulat årlig, fordelt på to 11’ere og to 7’ere. 

Kommunen har til sammen seks kunstgressbaner (tre 11’ere og tre 7’ere). Det er etterfylt granulat på 

fire av disse, og dette er banene der det er vinterdrift. På Løvenstad etterfylles det gjennomsnittlig i 

overkant av 3 tonn årlig fordelt på en 11’erbane og en 7’erbane. På Marikollen er det bare etterfylt 

granulat en gang siden 2008 fordelt på en 7’erbane og en 11’erbane og det ble da etterfylt mellom 12 

og 16 tonn.  

Kunnskap 

Arbeidet med å kartlegge gummigranulatets potensielle miljø- og helseskade pågår i flere europeiske 

land, blant annet hos ECHA (European Chemicals Agency). I Norge har Miljødirektoratet ikke funnet 

grunn til å forby SBR (granulat fra oppmalte bildekk), delvis på grunn av at det ikke finnes noen 

alternativer som gir like gode spillekvaliteter. I Akershus ses det derimot på muligheten for å starte opp 

et prøveprosjekt der nye dekker skal prøves ut i 2-3 år i et par kommuner. Per i dag er det utfordrende 

å finne gode nok alternativer til kunstgressbaner med gummigranulat som innfyll. Rælingen kommune 

har vært i dialog med både Norges Fotballforbund og leverandørsiden. Det fremgår av denne 

kontakten at eCork (kork som granulat) er lite prøvd i Norge og ikke er anbefalt til bruk i norsk klima, 

mer utfordrende i drift og har dårligere spillegenskaper utover i livsløpet enn gummigranulat. Det er 
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også begrenset tilgang på kork som innfyll. I tillegg til ordinært SBR granulat finnes det blant annet 

‘coated SBR’. Det er SBR med plastbelegg (TPE) rundt som blant annet hindrer lukt. Dette er et 

dyrere alternativ enn SBR, men plastbelegget gir granulatet en annen farge og form og plastbelegget 

dekker til de oppmalte bildekkene. 

Dialogen med Akershus fylkeskommune, Norges fotballforbund og leverandørsiden må opprettholdes 

for å kunne se om det i framtiden vil vise seg hensiktsmessig med et bytte til andre typer innfyll i 

banene, samtidig som man må følge med på utviklingen av selve kunstgressdekket. 

I slutten av mars 2017 publiserte Miljødirektoratet en rapport om gummigranulat. Rapporten slår fast 

at helserisikoen ved bruk av gummigranulat er lav, men at denne type granulat er en betydelig kilde til 

mikroplast i naturen. Miljødirektoratet har foreslått en rekke tiltak for å få ned utslippene, blant annet: 

▪ Bør det vurderes om gummigranulat på sikt kan fases ut og det foreslås å kartlegge hvilke 

alternative materialer som finnes. 

▪ Dersom bruken av gummigranulat skal fortsette, vil det være aktuelt med en ny forskrift som 

stiller krav til hvordan man bygger og driver kunstgressbaner, slik at man får en bedre design 

og sikring av disse for å unngå tap av gummigranulat og kunstgress.  

Med bedre design menes blant annet gode depoter for snø, oppfang av gummi i drenssystem, og 

systemer for å fjerne gummi fra klær/sko og annet. Ved å gjøre slike tiltak sørger en for at en stor 

andel av granulatet blir gjenbrukt og at mindre granulat havner på avveie i miljøet.  

I Rælingen  

Klubbene Rælingen fotballklubb og Løvenstad fotballklubb drifter kunstgressbanene i Rælingen 

gjennom driftsavtale med kommunen. Disse driftsavtalene er under revisjon, og det vil bli viktig å 

utarbeide et eget punkt om håndtering av gummigranulat ved revidering av driftsordningene. For å øke 

kunnskapsnivået rundt bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner deltok kommunen som 

anleggseier blant annet på drifts- og vedlikeholds seminar i regi av NFF i mars 2017. Det har også blitt 

utarbeidet en tilstandsrapport på fire av banene i forbindelse med planlegging av rehabilitering. 

Forhold til vannforvaltningsarbeidet 

Som en følge av vannforvaltningsarbeidet er det satt opp tiltak for det enkelte vannområdet for å jobbe 

med den overordnede målsettingen om å redusere forurensing av vassdragene. Det pågikk som et 

ledd i dette arbeidet i 2017 en kartlegging av alle kunstgressbaner i Akershus og utslipp av 

gummigranulat fra disse. Resultatet viser at det er et stort sprik i hvordan kunstgressbaner drives og at 

dette er av stor betydning for antatt utslipp av gummigranulat i naturen. Vannområdet Leira-Nitelva har 

også gjennomført en kartlegging av kunstgressbaner innenfor vannområdet. Resultatene av denne 

kartleggingen er forventet i 2018. Et mål for dette arbeidet er å få kommunene til å utarbeide 

gummigranulat regnskap.  

Nordby idrettsanlegg 

I kommuneplanens arealdel ble det avsatt et området til fremtidig idrettsanlegg ved Nordby skolen. 

Kommunen er i gang med å planlegge en ny kunstgressbane og et nytt grendehus/klubbhus på dette 

området. Et slikt tiltak krever at området reguleres. I en slik sak ivaretar kommunen både rollen som 

forslagsstiller og planmyndighet. Det er varslet oppstart høsten 2017. Reguleringsarbeidet er 

fremdeles i en tidlig fase og vil pågå resten av 2018 og deler av 2019.  

Planen vil bidra til en nedbygging av 8,5 daa fulldyrket jord og omtrent 10 daa innmarksbeite. Deler av 

planområdet går også inn i overkant av en mindre ravinedal mot Nordby. Belysningen av de ulike 

hensynene skal ivaretas gjennom reguleringsplanprosessen. Det er ikke avklart om kunstgressbanen 

skal være med eller uten gummigranulat. Det har tidligere vært slik at dersom man skal kunne søke 

om støtte i form av spillemidler til banen må banen ha kunstgress med granulat. Kommunen har 

imidlertid vært i kontakt med leverandør på kunstgress uten granulat og så langt som man nå er 

kommet i prosessen ser det ut som denne med all sannsynlighet kan benyttes på lik linje med 
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granulatgress i den forstand at den skal ha mange av de samme egenskapene og at man samtidig 

kan søke spillemidler på det. Det er fremdeles mange faktorer som ikke er belyst ved å ta dette i bruk, 

som innkjøpspris, legging av gresset, grunnarbeider og gressets levetid, og dette må det også tas 

høyde for videre i prosessen.  

Banen er heller ikke planlagt for vinterdrift, som er den største årsaken til at mikroplasten havner i 

naturen. Det er allikevel viktig at man i reguleringsplanprosessen får inn virkemidler som sikrer at man 

i størst mulig grad planlegger for en bane som har så lavest miljøpåvirkning som mulig.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Utbytting av gummigranulat til miljøvennlig granulat som kork på kommunens kunstgressbaner 

ses ikke på som hensiktsmessig med tanke på korkens kvaliteter. Det må derimot ses på 

muligheten for annet innfyll enn SBR ved planlegging av nye baner og utskiftning av granulat 

ved øvrige baner. 

▪ Håndteringen av granulat må bedres ved kommunens baner, slik at mindre granulat havner på 

avveie. 

▪ Det anbefales at nyanlegg utvikles i henhold til kulturdepartementets krav og NFFs 

anbefalinger, og i tråd med ny forskrift. I dette ligger det blant annet at sikkerhetssoner må 

være tilstrekkelig store slik at de kan fungere til oppsamling av granulat på vårparten og at det 

etableres granulatoppsamlere i kummer. 

▪ Når kunstgressdekke skal skiftes på kommunens baner må det tas hensyn til om det finnes 

gode nok alternativer til baner med gummigranulat med tanke på varighet, spillkvalitet og 

kostnader. Legges det banedekker med gummigranulat må det opparbeides tilstrekkelige 

arealer rundt banene, slik at granulatet kan samles opp. Det må også legges granulatfangere i 

kummene ved banene. Dette gjelder også ved nye anlegg. Skifte av kunstgress er planlagt på 

to 11’er baner og to 7’baner i 2018.  

▪ Det anbefales også at Miljødirektoratets retningslinjer følges.  

 

 

 

 

  

KRAV FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV 

MIKROPLAST FRA KUNSTGRESSBANER 

I starten av 2018 har Klima- og miljøminister Ola 

Elvestuen bedt Miljødirektoratet utarbeide forslag 

til regler for å redusere spredning av mikroplast 

fra kunstgressbaner. Miljødirektoratet har anbefalt 

at det utarbeides en forskrift, som setter krav til 

etableringen og driften av kunstgressbaner. De 

nye reglene vil være på plass fra årsskiftet 

2018/2019. 

Miljødirektoratet skal i løpet av 2018 vurdere den 

nærmere utformingen av en forskrift og utrede 

konsekvensene av kravene. I en forskrift kan det 

for eksempel settes krav til hvordan områdene 

rundt utendørs helårsanlegg skal være utformet, 

slik at gummigranulat ikke havner utenfor 

anlegget. Det kan stilles krav til bruk, lagring og 

oppsamling av gummigranulatene. Videre kan det 

være aktuelt å stille særlige krav til 

kunstgressbaner som er plassert nær sårbare 

økosystemer i elver og vann.  
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UTSLIPP FRA PRIVATE AVLØPSANLEGG 

Private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, betegnes ofte som spredt avløp. 

Disse anleggene er bygget for under 50 personer (50 pe) og skal følge forurensingsforskriftens kapittel 

12. Anleggene skal ha utslippstillatelse for renset avløpsvann gitt og fulgt opp av kommunen som lokal 

forurensningsmyndighet.  

I Rælingen kommune er disse anleggene alt fra gamle septiktanker med spredegrøfter til moderne 

minirenseanlegg. Private avløpsanlegg av eldre dato og nyere anlegg som ikke vedlikeholdes og ikke 

brukes riktig, anses som en vesentlig kilde til blant annet fosfor og bakterier. Konsekvensen av dette 

er eutrofiering av resipient og dårlig kjemisk og økologisk tilstand på bekker og vassdrag. Rælingen 

har igjennom arbeidet i vannområdene Leira-Nitelva og Øyeren forpliktet seg til å rydde opp i spredt 

avløp, for å bidra til at vassdragene kan oppnå god miljøstatus til 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alle eiendommer skal ha godkjente avløpsløsninger. Dette er huseiers ansvar. Det vil si at det er 

huseiers ansvar å påse at anlegget oppfyller den gitte utslippstillatelsen. 

Oppfølging og tilsyn av private avløpsløsninger ligger under forurensningsmyndigheten. Den lokale 

forurensningsmyndigheten gir utslippstillatelser, utfører tilsyn, følger opp eksisterende tillatelser og 

sender pålegg om utbedring. Kommunalteknikk ved VA-avdelingen skal legge til rette for kommunal 

tilknytning der det fra kommunens side er økonomisk hensiktsmessig.  

STATUS 

Tall som illustrerer status for spredt avløp i 2017:  

▪ 18 husstander er koblet til det kommunale ledningsnettet i 2017.  

▪ Det er 72 husstander som ikke er koblet til kommunalt ledningsnett. De private avløpsanlegget 

er fordelt slik:  

▪ 41 avløpsanlegg er med kun slamskiller  

▪ 16 avløpsanlegg slamskiller med sandfilteranlegg  

▪ 11 avløpsanlegg i form av minirenseanlegg  

▪ 2 avløpsanlegg er med biologisk toalett 

▪ 2 avløpsanlegg i form av filterbedanlegg  

 

Arbeidet med håndhevelse av nye utslippstillatelser 

I 2013 ble det gjort en kartlegging av de private avløpsanleggene. Som en oppfølging av 

Tilstandsrapport 2016 - natur og miljø ble det i kommunestyret i oktober samme år gjort vedtak om 

opprydning av private avløpsrenseanlegg, slik at disse tilfredsstiller kravet i forurensingsforskriftens 

kapittel 12. På bakgrunn av denne kartleggingen og vedtaket, ble de som klart ikke tilfredsstiller kravet 

i forurensingsforskriften innkalt til et informasjonsmøte mai 2017. 

UTSLIPP AV AVLØPSVANN 

Formålet (…) er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann 

Forurensningsforskriften § 11-1  
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Møtet var ment som informasjon til berørte husstander om hvorfor oppgradering er nødvendig og 

hvilke muligheter som finnes for å nå målet. Kristian Moseby fra Vannområdet Øyeren orienterte om 

miljøtilstanden i Rælingens del av vannområdet. Han fortalte om forurensningskilder og hva som er 

nødvendig for å nå målet om god tilstand i vannforekomstene innen 2021. Guro Hensel fra Nibio 

greide ut om regelverket og krav til utslippstillatelse. Hun fortalte også om hvilke type renseløsninger 

som finnes for private avløp under kapittel 12. 

Det var representant fra byggesak, forurensningsmyndighet og kommunalteknikk på møtet. Det var 

invitert leverandører for minirenseanlegg, som det var mulighet å snakke med før og etter møtet. Det 

kom representanter fra 13 husstander på møtet og det var sendt ut 25 invitasjoner. 

Det er sendt ut varsel om pålegg for oppgradering av private avløpsanlegg til 24 husstander. Det 

planlegges å sendes ut ytterligere 3. Fristen er satt til 1. juni 2018.  

I 2017 kom det inn 2 søknader om oppgradering av avløpsanlegg. Det er innvilget 2 utslippstillatelse 

for minirenseanlegg. De resterende 32 private avløpsanleggene skal kobles til kommunalt 

ledningsnett. 25 av disse husstandene har fått varsel om pålegg eller pålegg om å koble til.  

Tilsyn av eksisterende anlegg 

Arbeidet med å få til tilsyn av eksisterende anlegg er ikke i gang. Foreløpig arbeides det med å se på 

mulige løsninger for et interkommunalt samarbeid om tilsyn av eksiterende anlegg.  

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det må arbeides med å finne en løsning som ivaretar tilsynsplikten kommunen har for mindre 

avløpsanlegg, etter forurensingsforskriftens kapittel 12, jf. § 12-2. Eksempel på ulike valg er: 

kommunen utfører tilsyn selv, det leies inn driftsassistanse som utfører tilsyn, det inngås en 

interkommunal ordning for tilsyn eller en annen løsning. Det føres i dag ikke tilsyn med 

eksisterende anlegg annet enn at man går gjennom servicerapporter som kommer fra 

leverandørene av minirenseanleggene. Disse rapportene kan ikke erstatte et tilsyn, da det 

blant annet ikke tas noen prøver av utløpsvann.  

▪ Det må utarbeides rutiner for å saksbehandle søknad om private avløpsanlegg.  
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INNGREP I VASSDRAG 

Bekker blir ansett som en viktig del av det visuelle landskapsbildet og fra et biologisk ståsted er de 

viktige økosystemer for mange sårbare arter. Med tanke på klimaendringer og økte nedbørsmengder 

er de også effektive flomveier og ikke minst kjente og naturlige flomveier. Derfor er det å skulle lukke 

en bekk generelt ansett som problematisk. I dag etterstrebes å heller åpne tidligere lukkede bekker. 

Å lukke en bekk er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. I bestemmelsene til ny 

kommuneplan er det lagt inn en egen bestemmelse om bekkelukking. Det er plan- og 

bygningsmyndighet som behandler søknad om fysiske tiltak i vassdrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STATUS 

I 2017 ble det ikke gitt noen tillatelser til inngrep i vassdrag. Arbeidet med reguleringsplan for 

Strandveien 1 har pågått. Planforslaget medfører at det må fylles ut masser i store deler av Nitelva. 

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planforslaget. Dette kan leses om under temaet natur i 

Rælingen på side 28 i rapporten.   

Retningslinjer for overvannshåndtering 

Arbeidet med retningslinjer for overvannshåndtering for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo ble 

ferdigstilt i 2017.     

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

▪ Det er må lages en egen registreringsliste for tiltak i vassdrag, det planlegges å starte 

registreringen i 2018. 

▪ Det bør kartlegges hvilke bekker som er lukket. 

▪ Det bør lages vilkår for vurdering av bekkelukking.  

▪ Det bør lages en standard tekst med begrunnelse for avslag på bekkelukking.   

▪ Det bør gjøres en gjennomgang på om det er mulig å stille bekkeåpning som vilkår i plan- og 

byggesaker og det bør gjøres en vurdering av i hvilke saker dette skal gjøres.  

▪ Det bør etableres en datamodell i MIKE (simulering) av utvalgte vassdrag, som kan være 

behjelpelig som underlag til utredninger.  

 INNGREP I VASSDRAG OG FLOMFARE 

 
Lukking av bekker og elver, samt oppfyllinger og terrenginngrep som endrer vassdragets naturlige 

løp eller endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen i vassdraget og i de områdene 

som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, er forbudt. 

Kommuneplanens arealdel, § 6.2 
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RETNINGSLINJER FOR OVERVANNSHÅNDTERING  

I 2017 ble retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene Lørenskog, Rælingen og 

Skedsmo ferdigstilt. Formålet med veilederen er å bistå med kunnskap om tematikken, samt 

veilede og stille krav der kommunen har myndighet til å gjøre det. Veilederen viser også forlag til 

mulige løsninger for overvannshåndtering.  

Dokumentet angir retningslinjer for tiltak i bekker og bekkelukkinger (kap 10). Retningslinjene 

understreker at bekkelukking skal unngås ettersom de kan øke faren for flom. Bekker er viktige 

flomveier og målet for kommunen skal være å unngå inngrep i vassdrag, samt reetablere bekker.  

Ved større inngrep eller endinger i eksisterende bekker/elver skal dette godkjennes av NVE. Dette 

gjelder også omlegging av bekketrasèer.  

For å lese mer om hvordan retningslinjene skal brukes i forvaltningen, se temaområde 

klimatilpasning, side 106. 
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STØY  

Støy er definert som forurensning i forurensningsloven, og er et miljøproblem som rammer mange. En 

reduksjon av støyplager vil være helsefremmende. Fravær fra støy vil også kunne bidra til at 

kulturmiljø, frilufts- og rekreasjonsområde får full verdi. 

Kommunen er pålagt til å hensynta støy som planmyndighet og som forvalter av plan- og 

bygningsloven. Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 skal legges til grunn 

ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Støyretningslinjen gjelder 

både for planlegging av nye støykilder og ved planlegging av arealbruk i støyutsatte områder. Den 

kommunale planleggingen skal ivareta nasjonale mål for å redusere støy, dette kan være gjennom å 

sette mål i kommuneplanen.  

Kommunen kan bidra til å redusere støyplager blant annet ved å pålegge anleggseiere tiltak. 

Kommunen er selv en anleggseier og kilde til støy i flere tilfeller. For å få ned støyplager har 

kommunen myndighet til å sette bindende støykrav i plansaker. Videre kan kommunen sette 

hensynsoner med støyvilkår i kommune- og reguleringsplan. Dersom det foreslås nye byggetiltak kan 

kommunen stille støykrav eller avslå søknad.  

Som anleggseier må kommunen kartlegge støy, og er pålagt til å sette i gang støyreduserende tiltak 

der db overgår støygrensen etter gjeldende regelverk.  

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Når det gjelder støybelastede områder i Rælingen gjelder det i 

hovedsak områder som ligger i forbindelse med biltrafikk. Nedre 

Rælingsvei har fått markant økt støynivå etter Rælingstunnelen 

åpnet. Av støybelastede kommunale veier inngår Øvre 

Rælingsveg, Mors Smesveg, Per Oppegårdsvei og Aamodt 

terrassen. Sorenskrivervegen var belastet med støy, men etter 

at det ble satt opp bom der har det bidratt til et bedre støymiljø. 

Øvre Rælingsveg har ÅDT på 4000.   

Det er i forbindelse med Fjerdingbyutviklingen planlagt en 

miljøgate som kan bidra til å legge begrensinger på trafikkøkning 

i Øvre Rælingsveg. Mors Smesveg og Aamodt terrassen ligger i et 

boligområdet, og kommunen betrakter dette som alvorlig i og med at det mange 

beboere i boligområdet som blir berørt. I kommunedelplan for trafikksikkerhet er det lagt inn 

trafikkreduserendetiltak rundt området Rud og Aamodt. Av trafikkreduserende tiltak vurderes bom, 

som vil virke støyreduserende.  

NASJONAL MÅLSETTING 

Det er et nasjonalt mål å redusere støyplager med 10 % innen 

2020, sammenliknet med 1999. Det er og et mål å redusere 

tallet på personer som blir utsatt for innendørs støynivå på over 

38 dB med 30 % innen 2020, sammenlikna med 2005. 

Nasjonal handlingsplan for støy 

 

 

 

 

 



138 

 

Jernbanen generer støy i nord hvor den passerer en liten strekning. Byggegrensen fra jernbanen er 

imidlertid i god avstand til jernbanesporene. Det er få industrielle anleggseiere i kommunen. Det anses 

at Leca ikke bidrar til støyplager og foreløpig er ikke bedriften pålagt støykartlegging.  

Skytebanen Annekloppa har utarbeidet støykart som inngår i kommunenplanens støykart. Kommunen 

har ikke inntrykk av at skytebanen genererer støyplager av betydning, selv om dette kan være 

belastende for turgående. 

Dersom noen klager på støy skal klagen sendes anleggseier. I kommunen får Statens vegvesen flest 

klager i forbindelse med støy da de eier Nedre Rælingsveg.  

Støykartlegging og temaplan mot støy 2013-2018 

I 2013 ble det utarbeidet en støykartlegging som viste nåværende støysituasjon (2012) med et 

støykart for kommunen (faktisk situasjonskart). Tiltak for å redusere støy ble konkretisert i en 

handlingsplan mot støy kalt temaplan mot støy 2013-2018. Det er ingen økonomi i handlingsplanen, 

som har medført at tiltakene ikke har vært så effektive.    

Strategisk støykartlegging i Oslo byområde 2017 

Arbeidet med ny 

strategisk 

støykartlegging for Oslo 

byområde startet i 2016, 

og støyrapporten ble 

ferdigstilt i 2017. 

Strategisk 

støykartlegging 

gjennomføres hvert 

femte år og skal fungere 

som et grunnlag for 

kommunens 

handlingsplan mot støy. 

Oslo byområde består 

av følgende syv 

kommuner: Oppegård, 

Skedsmo, Lørenskog, 

Oslo, Bærum, Asker og 

Rælingen. 

Støykartleggingen 

omfatter støy fra 

veitrafikk, jernbane, trikk 

og t-bane, samt 

havnevirksomhet. 

Kartleggingen viser 

støysituasjonen for 

2016, 4 meter over terreng.  

Produktet er ikke nøyaktig nok til å kunne benyttes på detaljnivå som eksempelvis byggesak. Men 

kartleggingen er et godt verktøy for å få en oversikt over støyutsatte områder i kommunen. 

Støykartleggingen for vei og jernbane er lagt inn i kommunens kartløsning.  

Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023 

Kommunale handlingsplaner mot støy skal foreligge innen ett år etter at rapporten fra sist 

støykartlegging foreligger. Formålet med handlingsplanen er å konkretisere tiltak mot støy. De syv 

kommunen som defineres som Oslo byområde skal i løpet av 2018 lage en felles handlingsplan mot 

støy.  
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Kommuneplan 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2015. Planen inneholder blant annet bestemmelser som stiller 

krav om reguleringsplan ved boligfortetting i støyutsatte områder og bestemmelser som åpner for å 

etablere støyfølsomme bruksformål i fortettingsområder selv om disse er utsatt for støy (gjelder 5 

områder i kommunen). 

I kommuneplanens støykart er det avsatt et stilleområdet etter støyretningslinje T-1442. Rælingen 

kirkegård avsatt som stilleområdet da det anses for å ha gode rekreasjonsverdier og støy bør ikke 

overstige 55 db. Planleggingen fremover vil hensynta området rundt Rælingen kirke og det bør ikke 

opprettes ny støyende virksomhet her.   

Reguleringsplaner 

En rekke reguleringsplaner er plassert langs støytusatte soner. Utbygger er pålagt til å kunne bevise 

akseptable støyforhold ved et byggeprosjekt. Gjennom en støyrapport tar kommunen stilling til om 

reguleringsplanen skal godtas eller ikke. Ofte vil kommunen stille krav til pålegg om støyreduserende 

tiltak omtalt i støyrapport.  Det er vanlig at dersom et boligområder foreslås plassert langs Nedre 

Rælingsveg stilles det krav om støyutredning. 

Byggesaker 

Kommunen har ikke behandlet byggesøknader om etablering av støyende virksomheter de siste 

årene. Kommunen får en del byggesøknader i støyutsatte områder. Tiltakshavere må gjennomføre 

støyrapportering for disse områder for å bevise at gjeldende støyregelverk vil bli overhold. 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

• Det bør jobbes for å bedre samarbeidet med anleggseiere som er forpliktet til å kartlegge støy. 

• Kommunen kan vurdere om rekreasjonsområder skal avsettes som stilleområder i henhold til 

T- 1442 anbefaling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR STRØMSDALEN SØNDRE DEL  

Søndre del av Strømsdalen er avsatt til boligformål i kommuneplanenes arealdel 2014-2025. I 

konsekvensutredningen i planbeskrivelsen blir støy pekt på som en utfordring for området. 

Støyvarselskart frem mot 2025 viser at planområdet ligger delvis innenfor gul og rød støysone 

(mot 2025). Støyskjermingstiltak er dermed noe som må vurderes og innarbeides i et 
reguleringsplanforslag dersom det skal planlegges for støyfølsom bebyggelse på område.  

Retningslinjene for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) sier at dersom det skal 

etableres ny bebyggelse innenfor gul støysone bør det gjennomføres avbøtende tiltak som kan gi 

tilfredsstillende støyforhold. Gul støysone er en vurderingssone, hvor det skal vises aktsomhet for 

etablering av ny støyfølsom bebyggelse. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, 

samt tilgang til et uteoppholdsareal med akseptable støyforhold.   

Det ble varslet oppstart av reguleringsplan for Strømsdalen søndre del, i oktober 2016, og i 2017 

ble det arbeidet videre med planutformingen. Det er mange ulike hensyn som må vurderes opp 

mot hverandre; smal tomt med skrånende terreng, bekk gjennom området, solforhold på 

uteområder og støy. Viktige vurderinger i det videre planarbeidet vil være å legge bebyggelsen 

utenfor rød støysone og minst mulig i gul støysone, samtidig som hensynet til grunnforhold, natur 

og tilgang til gode støyskjermede uteoppholdsarealer ivaretas. Komplett planforslag er ennå ikke 

ferdig utarbeidet. 

   

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

  

VURDERING OG GRUNNLAG 

FOR VIDERE ARBEID 



141 

 

VURDERING OG GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID 

Som beskrevet i rapportens innledende del skal tilstandsrapport for natur og miljø bidra til en god 

sikring av kommunens målsettinger og strategier som retter seg mot natur og miljø, samt være et 

verktøy for å se behov for utvikling på dette feltet.   

I kapittelet under følger en vurdering av tilstandsrapporten samlet, samt en anbefaling for det videre 

arbeidet med natur og miljø i Rælingen kommune. Vurderingene gjort i denne delen baserer seg både 

på den faglige gjennomgangen av de ulike temaene og arbeidet med utarbeidelsen av rapporten.  

Tilstandsrapporten gir ingen prioriteringer for arbeidet, men beskriver en anbefaling for videre 

utvikling. Den skal således danne grunnlaget for en videre prioritering i kommende handlingsprogram. 

Rapportens ulike temaområder beskriver hva det konkret bør jobbes med for å tette eventuelle gap i 

forvaltningen knyttet til det enkelte fagområdet. Tilstandsrapporten vurderer disse samlet og avgrenser 

hovedområder, som danner grunnlag for den kommende politiske prioriteringen.  

Arbeidet med kommunens tre første tilstandsrapporter, samt arbeidet med å utarbeide kommunens 

andre kommunedelplan for klima og energi avdekket, at for å sikre at kommunen jobbet målrettet for å 

redusere sin miljøbelastning, sikret at vi forvaltet i tråd med lov, overordna føringer og egne 

målsettinger, og at dette foregikk effektivt og målrettet, var det et behov for å utvikle systematikken i 

dette arbeidet. Det er dette behovet som har dannet grunnlaget for valg av hovedområdene i 

tilstandsrapporten de tre foregående årene; systematisk arbeid med natur og miljø, rolle og 

myndighet, samt kunnskap og informasjon.  

Kommunen har, med bakgrunn i dette, de siste årene, brukt mye av ressursene på området på 

systemutvikling, forbedring av kunnskapsgrunnlag og økt forståelse av roller og myndighet for å kunne 

ivareta dette. Valg av hovedområder har altså dannet et reelt grunnlag for prioriteringene og dette ser 

man tydelige resultater av.   

Hovedkonklusjonen i Tilstandsrapport 2017 – natur og miljø (fjorårets rapport) var at kommunen burde 

bruke arbeidet frem til neste tilstandsrapport, altså årets rapport, på å sammen- og ferdigstille 

hovedtyngden av dette arbeidet, for så å dreie fokuset over mot tiltak som vil ha en mer direkte positiv 

effekt på kommunens natur- og miljøtilstand, innenfor det systemet som er utviklet. Prioriteringen i den 

politiske saken var knyttet tett opp til denne vurderingen og hovedtyngden av arbeidet med å følge 

opp rapporten i 2018 skulle være å utarbeide et miljøledelsessystem for kommunen med 

utgangspunkt i dagens system for natur- og miljøforvaltning. Dette skulle danne grunnlaget for 

hovedanbefalingen i årets rapport som skulle være å revidere kommunedelplan klima og energi. 

Fjorårets rapport konkluderte med at dette var to helt essensielle grep for å ha et fungerende 

styringssystem for kommunens miljøforvaltning.  

På grunn av endringer i organiseringen av kommunens natur- og miljøforvaltning i løpet av 2017 har 

kommunen ikke lenger har en fungerende miljørådgiver. Tiltakene som var gitt prioritet i forbindelse 

med den politiske behandlingen av fjorårets rapport knyttet til utarbeidelse av et system for 

miljøledelse er derfor ikke igangsatt. Det er heller ingen realisme i at de vil kunne gjennomføres i løpet 

av 2018 uten en slik ressurs.  

Hovedkonklusjonen i Tilstandsrapport 2018 – natur og miljø er at en essensiell forutsetning for å 

systematisk jobbe med å planlegg, samt sikre oppfølging og fremdrift i kommunens natur- og 

miljøforvaltning, er fremdeles å ha et godt system for dette, og at dagens system bør videreutvikles, 

da det har noen svakheter som er avdekket de siste årene. Systematisk arbeid med natur og miljø 

beholdes derfor som et hovedområdet. Hovedområdet rolle og myndighet er fremdeles videreført fordi 

det erfaringsmessig er et kontinuerlig arbeid å sikre god rolleforståelse i organisasjonen. For å sikre at 

vi starter å dreie fokuset i rapporten over mot tiltak som også vil ha en mer direkte positiv effekt på 

kommunens miljøtilstand er det i år lagt til et hovedområde i årets rapport kalt Direkte forbedring av 
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kommunens natur- og miljøtilstand, som anbefalt i fjorårets rapport. I tillegg er det gjort en endring i 

tittelen på det hovedområdet som tidligere het kunnskap og informasjon til den nåværende tittelen 

kunnskap og kompetanse. Begrunnelsen for dette er at i arbeidet med oppfølgingen av dette 

hovedområdet fra de tre foregående rapportene ser man at det er svært viktig at organisasjonen ikke 

bare sitter på et godt kunnskapsgrunnlag, men at man også har kompetanse for å ta i bruk dette 

kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen. Hvordan man jobber med de to vil utarte seg ulike fra tema til 

tema, og det anses derfor som hensiktsmessig å skille mellom de to. Informasjon inngår som en del 

av et godt kunnskapsgrunnlag.  

Det gjøres under en gjennomgang av rapportens hovedområder.  

SYSTEMATISK ARBEID MED NATUR OG MILJØ 

Kommunen har et bredt spekter av roller og forpliktelser som påvirker miljøet og som igjen påvirker 

hvordan vi jobber. Å jobbe systematisk og helhetlig er viktig for å sikre en målrettet innsats for å 

reduserer kommunens miljøbelastning.  

Siden Tilstandsrapport 2015 – natur og miljø ble vedtatt er det jobbet med å utarbeide bedre rammer 

for organisasjonen når det gjelder oppfølging av kommunedelplan klima og energi, samt 

tilstandsrapporten. Til tross for dette, er systematikkarbeidet et område som har blitt nedprioritert i 

flere sammenhenger på bekostning av gjennomføring av andre tiltak. Erfaringer fra arbeidet med 

oppfølging av tilstandsrapportene og klimaplanen viser at det er et helt tydelig behov for tett 

oppfølging og et kontinuerlig fokus på dette arbeidet innenfor et system for å få gjennomført tiltak. 

En suksessfaktor fra de siste årenes arbeid med natur og miljø i Rælingen kommune har vært at det 

har blitt jobbet systematisk med kartlegging av utfordringer, samt å målrettet innsats. En forutsetning 

for å få dette til har vært at det har vært en avsatt ressurs som har hatt den totale oversikten over 

kommunens miljøbelastning, tatt ansvar for den overordna strategiske planleggingen for å redusere 

denne og ivaretatt det overordnede hensynet til bærekraftig klima- og miljøutvikling. Dette har bistått 

enhetene i å få gjort prioriteringer knyttet til hvor det bør rettes en innsats på dette feltet, på oppfølging 

og gjennomføring, samt at det har gitt enhetene en viktig opplevelse av at arbeidet som gjøres har 

verdi og betydning for kommunen.  

Samtidig viser erfaringene at organiseringen, selv om den har hatt suksess bør endres til en viss grad. 

Enhetene bør i større grad ivareta sin egen miljøstrategi og tiltak, enn det som er tilfelle i dag. Det er 

fremdeles behov for at det finnes en ressurs som har myndighet til, og ansvar for, å ivareta det som er 

beskrevet i avsnittet over. I tillegg bør fokuset i større grad, for denne ressursen, dreie fra 

gjennomføring av egne tiltak til veiledning av enhetene på fag og prosess, samt samordning og 

koordinering av deres tiltak.   

Hovedanbefalingen fra rapporten i år er derfor at arbeidet med å videreutvikle kommunens 

systematiske arbeid med natur og miljø er essensielt og burde prioriteres, og det må være kapasitet 

og kompetanse i organisasjonen til å drive det overordna strategiske arbeidet med natur og miljø.  

ROLLE OG MYNDIGHET 

Arbeidet med de tre foregående rapportene viste at det var hjemmelsgrunnlag som burde 

tydeliggjøres, rolleforståelse som burde jobbes med, grenseganger mellom enhetene som burde gås 

opp og begreper som burde forstås og konkretiseres.  

På dette hovedområdet er det gjort svært mye som følge av prioriteringer basert på 

tilstandsrapportene de tre foregående årene. Dette er imidlertid et felt som krever et kontinuerlig fokus 

for at man skal kunne opprettholde en god rolleforståelse. Enkeltsaker de siste årene viser i tillegg at 

det fremdeles er områder hvor dette kan bli bedre. Det anbefales derfor at hovedområdet tas med 

videre.   
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KUNNSKAP OG KOMPETANSE  

For å sikre en helhetlig forvaltning av kommunens natur- og miljøressurser bør kommunen som 

hovedregel ha en tilfredsstillende oversikt over kommunens natur og miljø som et utgangspunkt og 

kun unntaksvis ha behov for fremskaffing av denne informasjonen ved enkeltsaksbehandling.  

Det er brukt en del ressurser det siste året på å bedre kommunens stedfestede informasjon og å sikre 

at dette kunnskapsgrunnlaget blir brukt på en god måte for å sikre en bærekraftig arealforvaltning.  

Rapporten avdekker at det i kommunen er mulighet for å styrke kompetanse på flere områder og at 

kommunen hadde jobbet mer effektivt med det kunnskapsgrunnlaget som i dag er til rådighet dersom 

dette ble prioritert. Den viser også at formidlingen av det kunnskapsgrunnlaget vi nå har og hvordan 

dette kan brukes på en god måte i forvaltningen er et området som har blitt nedprioritert, og som 

burde vært styrket. 

DIREKTE FORBEDRING AV KOMMUNENS NATUR- OG MILJØTILSTAND 

Bakgrunnen for å ha et godt system for kommunens natur- og miljøforvaltning, god rolleforståelse i 

organisasjonen, samt et godt kunnskapsgrunnlag og god kompetanse for å ta dette i bruk, er å sikre 

en målrettet innsats for å begrense negativ miljøpåvirkning eller bidra til en forbedring eller sikring av 

viktige miljøkvaliteter i kommunen.  

At tilstandsrapportens ene hovedområdet derfor skal romme tiltak som direkte skal sikre dette er 

naturlig. 

Det er rapportens anbefaling at de fire hovedområdene slik de nå er beskrevet brukes som 

utgangspunkt for fremtidige rapporter, men at fokus og hovedtyngde knyttet til hvilke områder som får 

prioritet fra år til år kan skifte og bør basere seg på rapportens resultater.  
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BILDEHENVISNING  

Bilde side 1  Trollbær i ravinen i Neshagan  Foto: Mari Ann Vinje 

Bilde side 17  Ytterst på Årnestangen   Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 20 Blåveis i Rælingen   Foto: Tom Bengtson 

Bilde side 21 Hundekjeks i Rælingen   Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 26 Søknad om konsesjon 

  Åmodtdammen hoveddam  Foto: NRV/Sweco 

Åmodtdammen, sperradam vest Foto: NRV/Sweco  

Bilde side 29 Prosjekthefte Strandveien 1  Sweco/HRTB/Dronniga 

Bilde side 29 Nitelva ved Strandveien   Foto: Mari Ann Vinje 

Bilde side 30 Fugletårnet på Årnestangen  Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 31 Årnestangen    Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 32 Utsikt fra Bjønnåsen mot Blåtjern Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 33 Slottsmosen    Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 34  Kanadagjess på Myrdammen  Foto: Tom Bengtson 

Bilde side 37 Foredrag om brunskogsneglen  Foto: Jørgen Joramo 

Bilde side 39 Myrdammen    Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 40 Vei mellom Blystadlia og Marikollen Foto: Mari Ann Vinje 

Bilde side 42 Utsikt fra Ramstadslottet mot Øyeren Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 44 Hekterneika    Foto: Tom Bengtson 

Bilde side 45 Utsikt mot sør fra Ramstadslottet Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 46 Skilt i Østmarka    Foto: Jørgen Joramo 

Bilde side 47 Ny hytte på Myrdammen  Foto: Joakim Lyngen 

Bilde side 48 Brudalen om vinteren   Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 49 Islegging av kommunens isflater Foto: Jørgen Joramo 

Bilde side 50 Bålplassen i Marikollen   Foto: Joakim Lyngen 

Bilde side 52 Elg     Foto: Joakim Lyngen 

Bilde side 55 Viltvakta i Rælingen   Foto: Joakim Lyngen 

Bilde side 57 Vann     Foto: Joakim Lyngen 

Bilde side 60 Fiskeutsetting i Rælingsmarka  Foto: RJFF 

Bilde side 61 Motorferdsel i utmark   Foto: Joakim Lyngen 

Bilde side 62 Skolehage ved rådhuset  Foto: Agnes Lyche Melvær 

Bilde side 65 Årnestangen fra Hektner  Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 66 Årnestangen    Foto: Ida Marie Gjersem 

Bilde side 67 Hektnersletta     Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 68 Hektnersletta    Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 69 Skolehage ved rådhuset  Foto: Agnes Lyche Melvær 

Bilde side 70 Skolehage ved rådhuset  Foto: Agnes Lyche Melvær 

Bilde side 71 Hektner     Foto: Bente Lise Dagenborg 
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Bilde side 72 Ramstad   Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 74 Østmarka naturreservat  Foto: Bjørnar Thøgersen 

Bilde side 76 Rælingen kirke   Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 77 Kulturlandskap   Foto: Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 

Bilde side 78 Tveiter, søstua   Foto: Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 

Bilde side 79 Holt gård   Foto: Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 

Bilde side 80 Strømsalleen 4   Foto: Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 

Bilde side 83  Lokal flom i Sundbekken Foto: Rælingen kommune 

Bilde side 84 Årnestangen   Foto: Bente Lise Dagenborg 

Bilde side 89 Rør fra brønnpark  Teknisk tegning i forbindelse med prosjektet 

Bilde side 92 Illustrasjon Fjerdingby sentrum  Dyrvik Arkitekter  

Bilde side 96 Hybridgravemaskin Smestad Foto: Terje Dalgård 

Bilde side 97 Kommunalteknikk på elsykkel Foto: Kristine Andreassen 

Bilde side 99 Hjemmetjenesten i elbil  Foto: Rælingen kommune 

Bilder 101–102 Ansatte på bilfri dag  Foto: Rælingen kommunes ansatte 

Bilde side 104 Lokal flom i Sundbekken Foto: Rælingen kommune 

Bilde side 108 Rælingen skolehage  Foto: Agnes Lyche Melvær 

Bilde side 110  Rælingen skolehage  Foto: Agnes Lyche Melvær 

Bilde side 111 Tretopphytter i Marikollen Foto: Curt Joel Gillberg 

Bilde side 112 Tussa i Løvenstad barnehage Foto: Rælingen kommune 

Bilder side 113 Tverrfaglig arbeid på Smestad Foto: Rælingen kommune 

Bilde side 117 Avfallsløsninger på Smestad Foto: Rælingens kommune 

Bilde side 118 Hensatt campingvogn  Foto: Kristine Gjøse 

Bilde side 119 Snødeponi i Longsdalen Foto: Mari Ann Vinje 

Bilde side 120 Avfallsmottak på Nes  Foto: Rælingen kommune 

Bilde side 122 Ulovlig fylling på Ulleråsen Foto: Mari Ann Vinje 

Bilde side 124 Oljetank i hage   Foto: Mari Ann Vinje 

Bilde side 126 Nitelva    Foto: Helge Kiland 

Bilde side 130 Kunstgressbane  Foto: Jørgen Joramo 

Bilde side 132 Gummigranulatt fra kustgress Foto: Mari Ann Vinje 

Bilde side 133 Spredte avløp   Foto: Norsk slam 

Bilde side 135 Erosjon Rælingsøya  Foto: Kristian Moseby 

Bilde side 136 Ramstadbekken  Foto: Kristian Moseby 

Bilde side 143 Bekkeblom på Årnestangen Foto: Bente Lise Dagenborg 

 


