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Protokoll fra meklíngsmøtet 3. juni 2015 vedr. innsigelser til kommuneplan
for Rælingen

Til planen foreligger det innsigelse fra Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og

Fylkesmannens miljøvemavdeling. Rælingen kommune har i brev av 28.04.2015 anmodet

fylkesmarmen om å innkalle partene til mekling. Fylkesmannen innkalte partene til

meklingsmøte på sitt kontor 3. juni 2015 kl. 1200.

STATUS:

Miljøverndepartementet gir i brev av 21.12.2012 Rælingen kommune tillatelse til igangsetting

av planarbeid innenfor marka:
For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må endelig planvedtak i saken stadfestes av

Miljøvemdepartementet, jf. markalovens  §  6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse

gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til planoppstart innebærer ikke at det gis

forhåndstilsagn om at fremtidig planvedtak vil blir stadfestet av departementet.

Rælingen kommune sendte kommuneplanen ut på nytt offentlig ettersyn i e-post datert

24.02.20l 52
Hovedformålet med ny kommuneplan er å ivareta både lokale, regionale og nasj onale mål og

føringer, ha en plan som er oppdatert tidsmessig og som er egnet til styring og utvikling av

Rælingen kommune. Viktige forhold som revidert kommuneplan har til hensikt å ivareta er
definert gjennom kommunens visj on, overordnede hensyn, tematiske hovedområder og

satsingsområder.

Rælingen kommunes visjon, T rivselskommunen  med nærhet til Østmarka og Øyeren, er videreført

fra forrige planperiode.

Overordnede hensyn supplerer kommunens målsettinger og viser viktige hensyn og prinsipper for

kommunens virksomhet:
°  God folkehelse i befolkningen

°  Trygt og sikkert lokalsamfunn

°  Bærekraftig miljø- og klimautvikling

°  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser

3 tematiske hovedområder er prioritert i planperioden og skal bygge opp under kommunens visjon

og overordnede hensyn. For hvert tematiske hovedområde er det definert satsningsområder med

tilhørende styringsmål og strategier. Styringsmålene viser hva vi ønsker å oppnå i planperioden og

strategiene viser hvordan vi ønsker å få gjennomført målene. Styringsmålene og strategier er

nærmere beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel.
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For hovedonirådet trivsel, livskvalitet og folkehelse er det definert følgende satsingsområder:

-  Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid

-  Livsstil og sunne valg

-  Trygghet, mestring og læring

' Nærmiljø og tilhørighet

°  Natur, kultur og aktivitet

For hovedonirådet utbygging, transport og klima er det definert følgende satsingsområder:

°  Areal- og transpoitutvikling

°  Klimahensyn

Statens vegvesen fremmet i brev av 24.03.2015 følgende innsigelser:
Tjonåsen, område 32

Statens vegvesen fremmer som statlig sektorinyndighet innsigelse til forslaget om å avsette

Tjonåsen (197 dekar) til boligbebyggelse fordi denne arealbruken vil være i strid med statlige

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Et relativt dårlig

kollektivtilbud og mangel pâ Servicetilbud i nærområdet, vil føre til at de som bosetter seg i

området blir avhengig av å bruke bil til daglige gjøremål.

Videre fremmer vi som statlig sektorrnyndighet innsigelse til foreslått arealbruk fordi Tjonåsen

ligger på motsatte siden av fylkesvegen i forhold til Nordby skole. Med fartsgrense 60 km/t og

dagen trafikkmengde vil det være uheldig for trafikksikkerheten for myke trafikanter. Selv med

bygging av undergang ved skolen vil det erfaringsmessig være vanskelig å fange opp alle sykkel-

og fotgjengerstrømmer.

Grini

Statens vegvesen fremmer som statlig sektormyndighet innsigelse til forslaget om å avsette

området Grini til boligbebyggelse fordi denne arealbruken vil være i strid med statlige

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Et relativt dårlig

kollektivtilbud og mangel på Servicetilbud i nærområdet, vil føre til at de som bosetter seg i

området blir avhengig av å bruke bil til daglige gjøremål.

Videre fremmer vi som statlig sektorrnyndighet innsigelse til foreslått arealbruk fordi Grini ligger

på motsatte siden av fylkesvegen i forhold til Nordby skole. Videre fremmer vi som statlig

sektorrnyndighet innsigelse til foreslått arealbruk fordi Grini ligger på motsatte siden av

fylkesvegen i forhold til Nordby skole. Med fartsgrense 60 krn/t og dagen trafikkmengde vil det

være uheldig for trafikksikkerheten for myke trafikanter. Selv med bygging av undergang ved

skolen vil det erfaringsmessig være vanskelig å fange opp alle sykkel- og fotgjengerstrømmer.

Statens vegvesen anbefaler Akershus fylkeskommune om å fremme innsigelse til følgende

boligområder:

Tjonåsen

Statens vegvesen anbefaler Akershus fylkeskommune å fremme innsigelse til om å

avsette, Tjonåsen (197 dekar) til boligbebyggelse fordi arealbruken vil være i strid med

statlige planretningslinjer for samordnet boli g-, areal og transportplanlegging, og fordi

området ligger på motsatte siden av fylkesvegen i forhold til Nordby skole.

Grini

Statens vegvesen anbefaler Akershus fylkeskommune å fremme innsigelse til om å

avsette område Grini til boligbebyggelse fordi arealbruken vil være i strid med statlige

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, og fordi området

ligger på motsatte siden av fylkesvegen i forhold til Nordby skole.
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Fylkesmannens fagavdelinger fremmet følgende innsigelser i brev av 15.04.2015:
Tjonåsen  og Grinikollen

Planforslaget innebærer blant annet at Tjonåsen og Grinitaj et (Grinikollen) avsettes til

boligformål. Fylkesmannen uttalte til varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet:

«Fylkesmannen vil vurdere innsigelse til området Tjonåsen dersom dette legges inn som framtidig

boligområde. Området ligger langt sør i kommunen utenfor kollektivknutepunkt og er i strid med

nasjonale føringer og kommunens egne mål om at boligområder skal utvikles i nord.»

Vi sa i vår uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel datert 10.9.2014: «Områder

som tidligere er avsatt til boligbebyggelse som Grini og Tjonåsen foreslås tatt ut av arealdelen, og

Fylkesmannen anser dette for å være i tråd med samordnet areal- og transportplanlegging» Etter

kommunestyrets behandling av arealdelen legges nå disse områdene inn igjen i arealdelen i strid
med nasjonale føringer og Statlig planretriingslinje for samordnet bolig-, areal- og

transportplanlegging (SPR- BATP).  I  saksutredningen er det lagt vekt på at kommunens

arealstrategi tilsier at disse områdene ikke skal utbygges og at kommunen har flere regulerte

områder i sør som gir grunnlag for boligvekst i mange år.

Grini og Tjonåsen ligger på motsatt side av fylkesvegen i forhold til Nordby skole. Fylkesvegen

har fartsgrense 60 krn/t og stor trafikk, og en større etablering av boliger her vil være problematisk

når det gjelder å gi barn og unge en trygg skolevei. Vi viser i denne sammenheng til at skoleelever

som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss, jf. opplæringsloven § 7-l

første ledd.

Boligfeltene vil også medføre at skolekapasiteten på Nordby skole utfordres. Vi påpeker i den

sammenheng at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest bostedet eller

på den skolen i nærmiljøet som de sokner til, jf. opplæringsloven  §  8-1 første ledd.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til at områdene Tjonåsen og Gririitajet igjen avsettes til

framtidig boligområder i kommuneplanens arealdel.

Bårlijordet

Reguleringsplan for Bårlijordet ble vedtatt l7.6.2009 med formål kontor-, lager- og

industrivirksomhet. Etter behandling i kommunestyret 11.2.2015 foreslås det å utvide formålet til

å gjelde forretning og bolig. I tilleggsutredningen fra rådmannen 28.1.2015 beskrives området

som egnet til næring, at det ikke er ønskelig med bolig eller dagligvarebutikk og området ønskes

benyttet i hovedsak til kontor. Det anføres at tiltakshaver ønsker en nærbutikk, men det er ikke

angitt nærmere arealbehov for forretning. Totalt areal for næring anslås til BRA=15000 m2.

Vi viser til Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur og til rikspolitisk

bestemmelse for kjøpesentre 27.6.2008 som sier at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i

samsvar med godkjente fylkesdelplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av

Varehandel og andre servicefunksjoner. Dette gjelder etablering av et samlet bruksareal på mer

enn 3000 m2. Området er ikke avsatt til forretning/kjøpesenter i FDP. Beliggenheten tilsier at

etablering av forretning her nødvendigvis vil føre til økt bruk av privatbil. Vi mener derfor at

formålet forretning ikke er i tråd med regionale og statlige føringer om etablering av handel og om

arealdisponering for redusert bilavhengighet.

I tilleggsutredningen fra kommunen er det foretatt en egnethetsvurdering hvor det framkommer at

området ikke egner seg for boliger på grunn av støv og støyforurensning, skoleforhold og

trafikksikkerhet. Vi støtter denne vurderingen. Området ligger tett opp til tungt trafikkert veg

innenfor rød og gul støysone. Dette er heller ikke et område som er markert som avvikssone på

arealkartet.

Vi fremmer innsigelse til forrnålene forretning og bolig for området Bårlijordet.

W .  fin
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Tristilvegen

Område 8, Tristilvegen, er foreslått utlagt til næringsformål uten at omfang og type næring er

definert. I kommunestyrevedtaket har formål kontor kommet inn i tillegg til forretning/bolig.

Dette området ligger 5-6 km sør i kommunen ved fv. 120. Slik vi ser det er dette et område som i

hovedsak består av boliger og som ikke har god kollektivdekning. Det er således ikke i tråd med

kommunens utbyggingsmønster som skal bidra til redusert bilbruk og tilrettelegge for økt bruk av
kollektivtransport og sykkel/ gange. I følge ABC-prinsippet skal næringsområder hvor det tillates

arbeidsplassintensive virksomheter som kontor lokaliseres i gangavstand til et regionalt

knutepunkt. Etablering av kontorarbeidsplasser her er derfor ikke i tråd med dette prinsippet, og

heller ikke i tråd med SPR-BATP som legger føringer for at utbyggingsmønster og

transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder og redusere

transportbehovet.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til at det tillates etablering av kontorvirksomhet i

område 8, Tristilvegen.

Fylkesutvalget i Akershus behandlet i møte 20.04.2015 kommuneplan for Rælingen og fattet

følgende vedtak:

1. De nye boligområdene som foreslås sør for Fjerdingby vil innebære tettstedsspredning til mer

usentrale områder med lav kollektivdekning og lite nærservicetilbud. Dette vil gi økt

transportbehov og økt bilbruk, og svekker sentrumsutviklingen i Fjerdingby.

2. På bakgrunn av statlige planretningslinj er for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,

samt med hensyn til sikkerhet for myke trafikanter langs fylkesvei 120, fremmer fylkesutvalget

innsigelse til boligområde på Grinitajet.

3. Et boligbyggeprogram er et strategisk dokument som sier noe om utbyggingstakten og

boligreservene i kommunen. Fylkesutvalget fraråder at boligbyggeprogrammet tas ut av

kommuneplanen. Et boligbyggingsprogram vil kunne prioritere satsinger om sentrums - og

knutepunktutviklingen i kommuneplanen.

MEKLINGSMØTET:

Deltakere:

Rælingen kommune:

Ordfører Øyvind Sand

Rådmann Eivind Glemmestad

Per Kristian Solbak

Plan- og bygningssjef John Hage

Statens vegvesen, Region øst:

Seksjonsleder Marit Ulveseth

Fagkoordinator Ame Kolstadbråten

Akershus fylkeskommune:

Ass. fylkesdirektør Per Kierulf

Rådgiver Julie Aaraas

Fylkesmannens miljøvemavdeling:

Fung. fylkesmiljøvemsjef Are Hedèn

Seksjonssjef Ellen Lien
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Seniorrådgiver Jostein Meisdalen

Fylkesmarmen i Oslo og Akershus:

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Rådgiver Kari Øyen Gay (meklingssekretær)

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland leder meklingsmøtet. Partene redegjorde for sine vedtak

og innsigelser.

Rælingen kommune opplyste at planen har vært igjennom en grundig politisk prosess og et

enstemmig kommunestyre vedtok å legge planen utpå offentlig høring. Kommunen ønsker

hovedvekst i nord nærmest Lillestrøm og moderat vekst i sør. Samtidig er det vikti g å

vedlikeholde lokalsamfimnene innenfor 20 % syd i kommunen. Det ble understreket at Tjonåsen

som ligger innenfor grønn strek er planlagt i et langsikt perspektiv. Grini som ligger utenfor

grønn strek, har lenge vært planlagt som utbyggingsområde, men er vanskelig å realisere blant

annet på grunn av trafikksikring. Kommunen ønsker ikke å innføre boligbyggeprogram, men

følger prinsippene om:

0  fortetting nord i kommune

0  ønsker levende bygdesamfimn

0  ikke bygge i marka

Når det gjelder Bårlijordet (3000m2) skal næringsarealet være en støyskjerming for planlagte

boliger. Kommunen mener at dette kan løses i reguleringsplanen med rekkefølgebestemmelser.

Det ble understreket at det ikke skal være et kjøpesenter i område, men det planlegges en

matvarebutikk og kanskje en cafe. Kommunen ønske ikke å etablere egne kjøpesentere i

Rælingen.

På Trisilvegen er det planlagt mindre lokale kontorarbeidsplasser. Kommunen har mange

pendlere og ønsker å etablere mindre kontorarbeidsplasser i gang-/ og sykkelavstand til

boligområder. Det ble understreket at store hovedkontor skal være i Lillestrøm.

Statens vegvesen har to innsigelser knyttet til Grini og Tjonåsen. Vegvesenet mener det er

uheldig å legge ut nye boligområder, når det er mange ledige areal nord i kommunen. Områdene
gir en utfordringer med hensyn til trafikksikring. Ved en eventuell utbygging må kommunen i

reguleringsplanprosessen legge til trette for god trafikksikring. Vegvesenet har ikke innsigelser

til Bårlijordet, men understreket viktigheten av god støyskjerming i reguleringsplanprosessen.

Akershus fylkeskommune har fremmet en innsigelse til Grini med begrunnelse at arealbruken

vil være i strid med statlige planretningslinj er og fører til dårlig trafikksikkerhet for myke

trafikanter langs fv 120. Fylkeskommunen er av den oppfatning at kommunen har betydelige

arealreserver i gjeldende plan. Akershus fylkeskommune beklaget at kommunen i denne

prosessen har val gt å fjernet boligbyggepro gram.

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener at kommunene har arealreserver. Boligområdene

Grini og Tjonåsen vil bli bilbasert og er i strid med statlige retningslinjer.

For Bårlijordet er det viktig å sikre at det ikke blir etablert næring som skaper bilbasert trafikk fra

andre områder og at det ikke blir boligbygging i rød sone.
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Når det gjelder Tristilvegen kan miljøvernavdelingen akseptere kontoretablering i tilknytning til

annen virksomhet, for eksempel lager og småindustri.

FYLKESMANNENS KONKLUSJON OG  VIDERE FREMDRIFT:

Etter en diskusjon mellom partene, registrer fylkesmannen at parene har en intensjon om å bli

enig om følgende:

0  Tjonåsen

Det kan bygges inntil 95 boenheter på område Tjonåsen.

Rekkefølgebestemmelse om undergang: Før området kan bygges ut, skal det etableres en

undergang under fv. 120 Nedre Rælingsveg.

0  Grini

Innsigelsene opprettholdes. Kommunen vil anbefale at dette området tas ut av

kommuneplanens arealdel.

0  Bårlijordet

Innenfor et detaljvarehandelsareal på 2500m2, skal minst l500m2 forbeholdes

dagligvarehandel. Øvrig detaljhandel skal ikke være av en slik art at det retter seg mot kunder

som kommer med bil fra andre steder. Det betyr at øvri g detaljhandel skal rette seg mot et

lokalt marked.

Det skal ikke bygges boliger i rød sone.

0  Tristilvegen

Etablering av «rene» kontorbedrifler begrenses til 500 m2 eller 25 kontorplasser.

Begrensningen gjelder ikke bedrifler som har kontorplasser tilknyttet den ordinære driften

bedriften har.

Fylkesmannens registrer og tar til orientering partenes sterke oppfordring til kommunen om

boligbyggepro gram eller et annet virkemiddel for  å  styre boligutbygging.

Fylkesmannen takket partene for konstruktive innspill, slik at man kan komme frem til en

omforent løsning. Under forutsetning av at Rælingen kommune vedtar ovennevnte

kulepunkter og følger opp disse på reguleringsplannivå, vil Statens vegvesen, Akershus

fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling frafalle sine innsigelser.

Fylkesmannen anser med dette meklingsprosessen som avsluttet.

Ötljtlflårwaw i
Valgerd varstad Haugland
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