
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstandsrapport 2016 

Natur og miljø 

 

 

  



 

2 
 

  



 

3 
 

SAMMENDRAG  

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

2015 utarbeider kommunen en ny tilstandsrapport for natur og miljø årlig. Tilstandsrapport 2016 – 

natur og miljø er dermed kommunens andre tilstandsrapport på feltet.  

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

utgangspunkt i allerede tilgjengelig kunnskap.  

Tilstandsrapporten viser følgende: 

 Det er ikke bygd ned sjelden eller sårbar natur i kommunen i 2015. Det ble vedtatt 

reguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg som omfatter sjelden og sårbar natur men hvor 

denne ble hensyntatt i reguleringen. 
 Kartleggingsstatusen for sjelden og sårbar natur i kommunen 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 raviner, hul eik, dammlokaliteter og rike sumpskoger. 
 Det er behandlet to innsigelsessaker gitt på bakgrunn av naturforhold (reguleringsplan for 

Ulleråsen og reguleringsplan for østre del av Slynga). Begge sakene er løst. 

 Det er gitt fire dispensasjoner i reservatene; to for oppføring av brygger, en for kartlegging av 

vadefuglregistreringer i Nordre Øyeren, og en for rydding av setervangene i Østmarka. Det er 

vurdert at ingen av disse dispensasjonene berører verneverdiene nevneverdig. 

 Det er fem registreringer av hule eiker i kommunen. Tre av registreringene er reelle og det er 

store mørketall for denne naturtypen. 

 Det ble gjennomført tiltak for å bekjempe de fremmede artene kjempebjørnekjeks, 

parkslirekne og kanadagås. Bestanden av kanadagås antas å være stabil. Det er antatt store 

mørketall i registreringen av fremmede plantearter. Det ble rapportert om problemer med 

skogbrunsneglen. Kommunen har ikke gjennomført bekjempelsestiltak mot denne. 

 Markagrensa ble justert fire steder i kommunen gjennom forskrift. Det pågikk to 

reguleringssaker innafor Marka, en er vedtatt og stadfestet av Klima- og miljødepartementet. 

Det ble sendt inn forslag om endring av markagrensa nord i kommunen gjennom lovendring 

(Rælingsåsen). 

 Det ble fra juni 2015 registrert 11 trefellingssaker, av disse ble det gitt seks tillatelser. Det er 

utarbeidet nye rutiner for trefelling. 

 Det jobbes med ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som forventes 

vedtatt i løpet av 2016. Det er etablert et eget friluftsråd for kommunen. Kommunens 

friluftslivområder er kartlagt og verdsatt. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse om fysisk 

aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

 Det ble felt 15 elg i 2015 som er hele kvoten som ble tildelt. Det ble gitt fellingstillatelser på 86 

rådyr. Det ble felt 17 dyr. Rådyrstammen anses for å være stabil. Det ble ikke gitt 

fellingstillatelse for bever på grunn av redusert bestand i Østmarka. Det ble ikke skadefelt 

noen bever i 2015. Det er regisrert 20 fallvilthendelser. 

 Det ble i 2015 satt ut 3290 ørret fordelt på 18 vann i marka.  

 Det ble kalket i to vann på grunn av for lav pH. Det antas at enkelte av vannene, særlig de 

vestlige, fra naturens side er følsomme for sur nedbør. 

 Kommunen mottok to søknader om motorferdsel i utmark. Det ble gitt tillatelse i begge 

tilfellene da det ble søkt om tillatelse i forbindelse med utsetting av ørret i Østmarka.  

 I 2015 søkte 84 % av gårdbrukerne i Rælingen på midler fra Regionalt miljøprogram, det 

omfatter både tiltak innen kulturlandskap og forurensning. 38 % av kornarealet var omfattet av 

tiltak med ingen/utsatt jordarbeiding. Det ble søkt om tilskudd til skjøtsel av omtrent 1200 daa 

med verdifull beitemark. Det ble søkt om støtte til tre prosjekter for å holde gamle beiter åpne. 

 Etter kontroll av gjødselsplaner ble det i 2015 foretatt avkorting i produksjonstilskudd for tre 

foretak. Det ble utstedt 5 autorisasjoner for bruk av plantevernmidler. Det var ingen meldinger 
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om bruk av avløpsslam. Det er pågående et tiltak med planering og oppfylling av 

jordbruksareal.  

 37 % av kommunens jordbruksareal drives økologisk.  

 30 dekar jordbruksareal ble omdisponert i 2015. Det ble behandlet 2 søknader om deling av 

eiendom etter jordloven som ble innvilget.  

 Kommunen vedtok i 2015 ny kommunedelplan for klima og energi. Det er opprettet et internt 

nettverk som har ansvar for å følge opp planen.  

 Det jobbes med å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag for valg av miljøledelsesverktøy for 

kommunen. To nye bedrifter ble miljøfyrtårnsertifisert.  

 Nye byggeprosjekter har tatt i bruk miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter. For 

vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter, samt anleggsprosjekter er dette innarbeidet i 

rutinene for dette og skal tas i bruk på alle nye prosjekter.  

 Det er gjennomført en utredning av kommunens klimatilpasningsarbeid. Parallelt har 

kommunens ansatte deltatt i et KS nettverk om temaet.  

 Kommunen har gjennomført en ENØK-kampanje rettet mot husholdninger med tilbud om 

ENØK-rådgivning. 

 Det er blitt utført arbeid for å rydde opp i hensatte biler i kommunen. 23 ulike steder er 

registrert og til nå er to pålegg gitt for opprydning. 

 Det jobbes med å utarbeide rutiner for forurensningssaker. 

 Kommunen har registrert 350 oljetanker. 52 er registrert ikke i bruk, men ikke sanert. 259 er 

registrert i bruk og 24 tanker finnes det ikke informasjon om. Det antas å være mørketall. 

 Det ble i sesongen 2015 – 2016 benyttet 103,6 tonn salt til veiene. Det er en betydelig 

nedgang fra de siste årene. 

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

moderat (under miljømål). For vannområde Øyeren er vann og bekker over marine grense og 

områder med minimal påvirkning, i god tilstand. Under marin grense er det dårlig til moderat 

tilstand. Øyeren har god tilstand.  

 Det er 103 husstander i kommunen med private avløpsanlegg. Det er koblet ut 3 private 

avløpsanlegg i 2015. Disse er blitt tilknyttet kommunal spillvannsledning.  

 Det finnes ingen oversikt over i hvilke saker eller i hvor mange saker det er gitt tillatelse til å 

lukke bekker. 

Rapporten viser at kommunen har en god oversikt over sårbar og sjelden natur, samt at det jobbes 

systematisk med å oppnå både kommunens og nasjonale målsetinger på mange av fagområdene. Det 

er allikevel flere områder hvor den stedfestede informasjonen og kunnskap om påvirkning på natur 

kan bli bedre. Årets rapport viser at kommunens rolle og myndighet bør tydeliggjøres på noen områder 

og at kommunens systematiske arbeid med natur og miljø bør videreutvikles for å bedre kunne ivareta 

mange av de øvrige utfordringene rapporten avdekker.  

Rapporten avgrenser tre hovedområder for innsats i perioden fremover og som den anser vil bidra til å 

styrke kommunens forvaltning av natur og miljø. De tre hovedområdene er som følger: 

 Rolle og myndighet 

 Systematisk arbeid med natur og miljø 

 Kunnskap og informasjon 
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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 Rælingens 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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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 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 føre-var-prinsippet, prinsippet om 

vurdering av samlet belastning, forurenseren skal betale-prinsippet, prinsippet om best anvendbare 

teknikker og beste miljøpraksis. Kravet om at disse prinsippene skal vurderes i alle beslutninger som 

tas av forvaltningen i saker som vil få betydning eller kan påvirke naturen.   

 

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.  
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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. 

 

Loven fastsetter en generell aktsomhetsplikt som får betydning på tvers av virksomheter og 

samfunnssektorer, og gjelder både for enkeltpersoner, bedrifter og offentlige organer. Plikten går ut på 

å opptre aktsomt og «gjøre det som er rimelig» for å unngå skade på naturmangfoldet. Regelen kan 

kreve både aktive handlinger og det å avstå fra skadelige handlinger. Den innebærer en plikt til å gjøre 

seg kjent med naturverdiene man vil kunne påvirke. Men begrensingen til «det som er rimelig» betyr at 

man ikke plikter å treffe tiltak som er uforholdsmessig kostbare.  

 

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.  

 

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 
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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.  

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 
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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.  

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.  
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OM TILSTANDSRAPPORTEN 

 

Tilstandsrapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, det vil si at Tilstandsrapport 2016 – 

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

natur og miljø i kalenderåret 2015. 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. 

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 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 2015 – NATUR OG MILJØ 

 

Tilstandsrapport for natur og miljø ble utarbeidet for første gang i 2015. Rapportens ulike kapitler 

beskriver hvor kommunen bør rette en innsats for å tette hull eller styrke arbeidet med enkelte 

fagområder. Når disse ble vurdert samlet ga det grunnlag for å avgrense tre hovedområder hvor 

rapporten anbefalte å rette en innsats i perioden fremover for å styrke natur- og miljøforvaltningen. De 

tre hovedområdene var:  

 Kunnskapsgrunnlaget 

 Rolle og myndighet 

 Rapportering 

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

kommende handlingsprogrammet. Forslaget ble vedtatt slik det ble fremlagt for kommunestyret.  

 

Prioriteringen var som følger: 

 Det inngås en rammeavtale for kartlegging av natur 

 Det gjennomføres kartlegging og verdisetting av kommunens ravinesystemer 

 Register over nedgravde oljetanker oppdateres 

 Det gjøres en gjennomgang av kommunens myndighet og plikt i henhold til 

forurensningsloven med utarbeidelse av rutiner for forurensning- og forsøplingssaker 

 Det utarbeides rutiner for egne prosjekter og tiltak som kan komme i konflikt med naturverdier 

 Det utarbeides et internt system for håndtering av trefellingssaker 

 Det utarbeides et system for gjennomgang og evaluering av tilstandsrapport for natur og miljø 

Når vi skriver Tilstandsrapport 2016 – natur og miljø er bare halve kalenderåret gått. Det vil si at de 

anbefalingene gjort i Tilstandsrapport 2015 – natur og miljø og som ble fulgt opp i Handlingsprogram 

2016 - 2019 skal gjennomføres i løpet av året. Man vil dermed ikke kunne rapportere på det ferdige 

resultatet før Tilstandsrapport 2017 - 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 kartlegging av raviner og hule eiker ble det ikke avsatt penger til dette i budsjettet for 

2016. Det ble søkt midler til dette fra Miljødirektoratet. Det ble gitt avslag på disse søknadene med 

begrunnelse om at det som utgangspunkt ikke gis støtte til rene kartleggingsprosjekter, det må i tilfelle 

danne grunnlaget for skjøtselsarbeid eller istandsettelsesarbeid av naturen i ettertid. På grunn av dette 

vil det ikke bli gjennomført kartlegging av raviner og hule eiker i løpet av 2016.  

Det er jobbet med en rammeavtale for kartlegging av natur. Med bakgrunn i at det for tiden innføres en 

ny metodikk for kartlegging av natur i Norge har arbeidet med denne avtalen blitt mer komplisert. I 

hovedsak fordi det er vanskelig å forutse hvor kompetanse på dette kommer til å være god. Det jobbes 

fremdeles med å få på plass en slik avtale med en målsetting om at denne skal være inngått i forkant 

av kartleggingssesongen 2017.  

Arbeidet med å utarbeide egne rutiner for prosjekter og tiltak som kan komme i konflikt med 

naturverdier er planlagt gjennomført høsten 2016 og er derfor ikke nevnt i rapporten. Arbeidet med 

kommunen som forurensningsmyndighet, oljetanker og trefelling er igangsatt og gjøres rede for under 

de enkelte temaområdene.  

Når det gjelder systematikken for gjennomgang og evaluering av tilstandsrapporten omtales dette 

under «vurdering og grunnlag for videre arbeid».  
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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. 

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. 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 FOR NATURTYPER OG RØDLISTA ARTER 

Naturtyper i Rælingen 

Av naturtyper er det i kommunen kartlagt 128 ulike lokaliteter, fordelt på 18 naturtyper. Disse fordeler 

seg på hovednaturtypene skog, kulturlandskap, ferskvann/våtmark og rasmark, berg og kantkratt som 

vist i tabell 1.2. Man vet at det finnes mørketall for flere av naturtypene. Spesielt gjelder dette for 

ravinedal, hul eik, 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 1.2 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. Grunnen til 

at det er mye areal som er vurdert som svært viktig (natur med nasjonal verdi), og at vektingen mellom 

de tre verdikategoriene blir skjev som følge av dette, er at naturtyper som berører Rælingen, men som 

omfatter større deler av Nordre Øyeren naturreservat enn det som ligger innenfor kommunens 

grenser, er inkludert i oversikten. Det er i hovedsak naturtypen mudderbank som gir dette utslaget. 

 
Tabell 1.1: Tabellen viser antall naturtyper registrert i Rælingen fordelt på verdi og areal, i Naturbase 2015 

 
Tabell 1.2: Tabellen viser en oversikt over naturtyper i Rælingen fordelt på lokaliteter, verdi og areal, 2015 

 
2015 

 
Antall 

lokaliteter 

Totalt areal 

(daa) 

Verdifulle naturtyper 128 30 412 

       A-verdi – svært viktig 25 28 494 

       B-verdi – viktig 64 1 322 

       C-verdi – lokalt viktig 39 596 

Hovednaturtype Naturtype Antall 
lokaliteter 

Verdi Totalt 
areal 
(daa) A B C 

Skog Gammel barskog/granskog 43 3 19 21 1158 

 Gammel boreal lauvskog 6  4 2 140 

 Gammel fattig edellauvskog 1  1  4 

 Gråor-heggeskog 20 2 15 3 446 

 Rik blandingsskog i lavlandet 2  2  55 

 Rik edellauvskog 9 3 6  117 

 Rik sump- og kildeskog 6  4 2 45 

Kulturlandskap Beiteskog 2 1 1  36 

 Hagemark 1  1  26 

 Naturbeitemark 10 1 4 5 243 

 Store gamle trær 7 1 4 2 16 

Ferskvann/våtmark Dam 12 5 3 4 691 

 Deltaområde 1 1   3 

 Evjer, bukter og viker 2 2   697 

 Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti 1 1   159 

 Mudderbank 3 3   24 705 

 Viktig bekkedrag 1 1   1435 

Rasmark Ravinedal 1 1   435 
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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).  

 

                                                   Rødlistet 

                                                        Truet 

 

 

 

Figur 1: Figuren viser de ulike rødlistekategoriene 

Av rødlista arter er det i kommunen kartlagt 9097 lokaliteter fordelt på 162 arter (tabell 1.3). Svært 

mange av disse observasjonene er fugl gjort enten i kulturlandskapet eller i reservatet som storspove, 

stjertand, fiskeørn, sivspurv, hettemåke, toppdykker, vipe, stær, brushane, sanglerke, gulspurv, 

myrhauk, fiskemåke, sivhauk, makrellterne, skjeand, taksvale og sandsvale. 

 

 

Tabell 1.3: Tabellen viser antall rødlista arter i Rælingen i Artsdatabanken fordelt på kategori, 2015 

 

 

 

  

Antall objekter i kategorier etter Norsk rødliste 

 
Antall arter Antall lokaliteter 

Rødlista arter 162 9097 

 
Prosent Antall objekt 

CR – Kritisk truet 0 88 

EN – Sterkt truet  19 1794 

VU – Sårbar 29 2708 

NT – Nær truet 49 4507 

RE CR EN VU

  

NT DD LC NA NE 

Regionalt  

utdødd 

Kritisk 

truet 

Sterkt 

truet 
Sårbar 

 

Nær truet 

 

Datamangel 

 

Livskraftig 

 

Ikke egnet 

 

Ikke vurdert 
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KARTLEGGINGSSTATUS 

Naturtypelokalitetene 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 mangfold og klassifiseres på en tredelt skala 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. 

8 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 (Miljødirektoratets offisielle database for natur). 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. 

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. Det er også åpenbart at 

ravinedal, som fikk status som rødlista naturtype i 2011, ikke i sin helhet er kartlagt som 

landskapsform og er den naturtypen hvor kommunen kjenner til flest lokaliteter som ikke er kartlagt 

etter dagens metodikk. Ravinelandskapet er også det arealet med størst potensial for å finne flere 

lokaliteter med gammel eik og naturbeitemark. 

NATURMANGFOLD I AREALPLANLEGGINGEN 2015 

Brudalsvegen 

Sommeren 2015 ble det gjennomført kartlegging av biologiske verdier langsmed Brudalsvegen, samt 

områdene rundt Fjerdingbyputten, i forbindelse med en planlagt oppgradering av Brudalsvegen. Det 

ble også gjort en vurdering av konsekvenser for natur knyttet til to alternative vannforsyningsveier til 

Marikollen idrettsanlegg. Brudalsvegen strekker seg fra Marikollen til Ramstadsjøen, og er per i dag en 

felles driftsvei for flere skogeiendommer i området. Hele undersøkelsesområdet består av fattig 

berggrunnstyper av gneis som dominerer det meste av Østmarka. Området ligger i sin helhet over  
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marin grense. Konvekse partier med tynnere løsmasser har forholdsvis fattig vegetasjon, mens det i 

forsenkninger og bratte skråninger med større konsentrasjoner av utvaskede mineraler, har rikere 

vegetasjon enn ellers i landskapet. 

 

Det ble i kartlegging avsatt en ny naturtype; Ramstadsjøen NV som består av en gammel sump- og 

kildeskog, samt gammel gran- og bjørkesumpskog, vurdert som lokalt viktig. I tillegg fikk naturtypen 

ved Fjerdingbyputten, som er kartlagt tidligere og består av intakt lavlandsmyr, ny avgrensning og 

verdien ble endret fra lokal (C verdi) til regionalt viktig (B verdi). Konsekvensene for neddemming av 

Fjerdingbyputten med omgivelser er i rapporten vurdert som store negative, fordi dette vil medføre at 

hele den kartlagte biotopen forsvinner, mens konsekvensene av å hente vann fra Ramstadsjøen er 

vurdert som noe mindre negative.  

 

Marikollen idrettspark  

Reguleringsplan for Marikollen idrettspark ble vedtatt i 2015. I forbindelse med planen ble området 

kartlagt for biologiske verdier sommeren og høsten 2014. Rapporten viste at det planlagte anlegget 

ville havne i konflikt med flere av de registrerte naturtypelokalitetene. Det ble derfor etter kartleggingen 

utarbeidet en plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Marikollen. Planen beskriver hvilke alternativer 

som er vurdert og valgt samt hvilke avbøtende tiltak som anbefales for at sårbar og sjelden natur i 

størst mulig grad skulle kunne ivaretas. Reguleringsplanforslaget ble utarbeidet i samsvar med denne 

planen noe som medførte at de fleste berørte naturtypelokalitetene kunne bevares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å unngå å bygge ned sårbar og sjelden natur ble blant annet løypetrassene justert rundt de 

naturtypene som var gitt regional verdi eller høyere og det ble lagt hensynssoner over disse med 

tilhørende bestemmelser som gir de juridisk beskyttelse.   

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i august 2015. I planen ligger det føringer for 

hvordan naturen skal behandles i de arealene som er avsatt til utbygging. Planen inneholder også 

bestemmelser om hvordan natur skal vurderes i alle saker.  

Saksbehandling 

Det er ikke jobbet aktivt med hvordan natur skal vurderes saksbehandlingen i 2015, annet enn at 

kvalitetssikringsskrivet, som redegjør for de kravene som stilles til kartlegging av natur i arealsaker, er 

tatt i bruk.  



 

21 
 

Det er fremdeles en utfordring å få gjort de rette vurderingene for natur, og stille de rette kravene på 

rett tid i en arealbeslutning. Det er ulike vurderinger som må gjøres i oppstart, underveis og mot 

slutten av et planarbeid og det er de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 som 

setter rammene for disse vurderingene.  

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge i dag. Å ta i bruk de 

virkemidlene som ligger i plan- og bygningsloven, ved å integrere saksbehandlingsreglene i 

naturmangfoldloven i den øvrige saksbehandlingen som vedrører arealbeslutninger, anses for å være 

helt essensielt for at naturen i kommunen skal ivaretas på en god måte.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Kommunen som plan- og bygningsmyndighet bør skape et bedre grunnlag for å vurdere natur, 

i sin saksbehandling, slik at disse hensynene blir innarbeidet og vektlagt på en god nok måte i 

relevante arealbeslutninger. Dette bør skje i forbindelse med at man gjennomgår og utvikler 

systemet for behandling av arealsaker. 

 Det må jobbes med forståelsen av aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven for alle relevante 

deler av organisasjonen. At hensynet til natur er godt innarbeidet i kommunens drift som 

berører denne er en viktig forutsetning for at man skal jobbe i henhold til lovverket. 

 Det bør gjennomføres en helhetlig kartlegging av ravinene og kommunens damlokaliteter  

 Det bør utarbeides et system for søknad av støtte til naturtiltak. 

 Det bør innføres rutiner for ajourhold av Naturbase når man oppdager at registrerte naturtyper 

av ulike grunner har forsvunnet eller på annen måte blitt forringet.  
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STRANDVEIEN 22 

I januar 2014 ble det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for Strandveien 22. Saken er et 

godt eksempel på en plan der både vekst og vern legger sterke føringer for planarbeidet og 

vurderingene gjort i saken vil være avgjørende for områdets utforming. 

Ved gjennomføring av reguleringen slik planforslaget ser ut per mai 2016 vil planområdet 

omformes til et område med bolig- og næringsbebyggelse. Tiltaket omfatter en utbygging på land 

med 55 000 kvm som vil omfatte 800 boliger. I tillegg omfatter planen en utfylling i Nitelva på 

30 000 kvm som bebygges med 500 boliger. Utfyllingen vil gå omtrent 70 meter ut i elva. Den 

totale avstanden mellom elvebreddene er i dag omtrent 200 meter på det bredeste og 130 meter 

på det smaleste. Utfyllingen vil i gjennomsnitt redusere bredden av elva ved normal vannføring fra 

210 meter ned til 125 meter over en distanse på 475 meter. 

Planområdet ligger innenfor vannområdet Leira-Nitelva (se eget kapitel om vannforvaltning). 

Overvåkingsresultatene fra 2014 for Leira og Nitelva viser at den økologiske tilstanden i 

vassdragenes nedre deler fortsatt er sterkt redusert på grunn av høye næringsstofftilførsler og stor 

sedimenttransport. Nedre deler av Nitelva er vurdert å ha dårlig økologisk tilstand. Nitelva er et 

vernet vassdrag og samtidig er store deler av planområdet avsatt som naturtypen viktig bekkedrag 

med nasjonal verdi. I tillegg ligger Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater nedstrøms 

planområde. 

Nitelvas bredder og grunne partier, herunder kantsoner og mudderbanker med 

pusleplantevegetasjon, er naturtypene med størst verdi for naturmangfoldet i området. Områdene 

som blir vurdert til å ha stor verdi for naturmiljøet er de samme område som antas å bli mest berørt 

av utfyllingen. Som avbøtende tiltak forslås det å etablere en kunstig øy, med ny kantsone og nye 

mudderbanker. Det vil imidlertid ikke tilsvare en fullverdig erstatning og planforslaget vil medføre at 

grunne vannpartier og kantsoner reduseres i vesentlig grad. 

Fylkestinget og Oslo bystyret vedtok desember 2015 Regional plan for areal- og transport. Planen 

vil legge føringer for arealbruken til kommunene i Akershus og i Oslo fremover. Hovedintensjonen 

med planen er å stimulere til mer konsentrasjon og mindre spredt vekst. Målet er levende byer 

med god bokvalitet, sterkere prioritering av både vekst og vern og økning av veksten i 

kollektivtransporten. Vekst bør gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i 

prioriterte vekstområder, mens vernet bør stå sterkere utenfor. Man må kunne anta at sårbar og 

sjelden natur omfattes av begrepet regional grønnstruktur. Lillestrøm sentrum er avsatt som et 

prioritert vekstområde og skal ifølge planen ha rundt 80 % utnyttelse (500 meter radius).  

Reguleringsplanen for Strandvegen gir sterke føringer for framtidig arealdisponering og vil medføre 

inngrep i naturen som vil være irreversible. Området skal transformeres til et bykvartal med urbane 

kvaliteter, og det vil bety stor grad av endring for naturmiljøet innenfor området.  

Reguleringsplaner som berører naturmangfold skal som et utgangspunkt behandles grundig. Som 

planmyndighet må kommunene i forbindelse med et slikt reguleringsplanforslag gjøre grundige 

vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Dette innebærer også å vurdere eventuelle 

konsekvenser for Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservat. Planforslaget er forventet 

behandlet i løpet av 2016.  
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NY STORTINGSMELDING OM NATURMANGFOLD 

I desember 2015 la regjeringen frem ny stortingsmelding om Natur for livet – norsk handlingsplan 

for naturmangfold. Den forrige stortingsmeldingen om naturmangfold kom for 14 år siden. 

Regjeringens politikk for forvaltningen av naturmangfoldet i Norge sammenfattes i 

stortingsmeldingen slik: 

1. En mer treffsikker forvaltning av naturen 

2. En klimatilpasset naturforvaltning 

3. Styrking av kommunens arbeid med naturmangfold 

4. Innsats for truet natur 

5. Bevaring av representativt utvalg av norsk natur 

6. Kunnskap som underbygger de valgene vi tar 

7. Skreddersydde løsninger for de ulike økosystemene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – 

Norsk handlingsplan for naturmangfold 

 

 

 

 

 

Om styrking av kommunens arbeid med 

naturmangfold 

Arealinngrep og arealbruk er den viktigste 

negative påvirkning for natur i Norge. Derfor er 

det ekstra viktig at kommunene utøver sin rolle 

som arealforvalter på en god måte.  

Regjeringen ønsker å legge til rette for at 

kommunene kan øke sin kompetanse om 

naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette 

skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag 

og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt 

om kommunedelplaner for naturmangfold. I 

dette pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de 

verdiene som naturmangfoldet representerer i 

nasjonal, regional og lokal sammenheng. 
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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 så 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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STATUS 

Det ble i 2015 behandlet 5 søknader om dispensasjon i reservatene i Rælingen, hvorav fire var i 

Nordre Øyeren naturreservat og et var i Ramstadslottet naturreservat. 

 

Brygge i Burvegen 

Fylkesmannen ga dispensasjon til utbedring av eksisterende molo i Burvegen der denne var blitt 

ødelagt av kraftige flommer det siste året. Fylkesmannen vurderte det dithen at tiltaket ikke ville 

påvirke verneverdiene noe nevneverdig.  

 

Oppføring av brygge i Støtterudvegen 

Fylkesmannen ga dispensasjon til oppføring av en brygge der tiltakshaver ønsket å erstatte en 

gammel steinbrygge med en flytebrygge. Fylkesmannen vurderte det dithen at tiltaket ikke ville påvirke 

verneverdiene noe nevneverdig.  

 

Vadefuglregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat 

Nordre Øyeren fuglestasjon fikk av Fylkesmannen dispensasjon for å gjennomføre 

vadefuglregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat. Formålet med kartleggingen var å undersøke 

konsekvensene av endret flomtappereglement for fuglelivet i Nordre Øyeren.  

 

Rydding av setervanger i Ramstadslottet naturreservat 

Rælingen kommune søkte i samarbeid med historielaget og RØX (Rælingen Østmarka på kryss og 

tvers) å gjennomføre forsiktig rydding og tilretteleggingstiltak på Skovholtseter og Ramstadseter 

innenfor Ramstadslottet naturreservat. På Skovholtseter ble det søkt om å sette opp en furubenk.  

 

Fylkesmannen ga dispensasjon med bakgrunn i at det ble ansett at ryddingen ikke ville medføre 

negativ påvirkning på verneverdiene. En gjenåpning av setervangene kan bidra til å opprettholde 

mangfoldet av arter og naturtyper i naturreservatet og øke naturopplevelsen. Oppsetting av furubenk 

og utskifting av eksisterende skilt vil etter Fylkesmannens vurdering være positive tilretteleggingstiltak 

som ikke vil medføre noen negative konsekvenser for naturverdier og verneformål. 

 

 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 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 for 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. 

Naturmangfoldloven gir et styrket regelverk for innførsel og utsetting av fremmede organismer, 

gjennom blant annet aktsomhetsplikten.  

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Det er naturlig at kanadagås har tilhold i Nitelva og Nordre Øyeren naturreservat og området er 

derfor avsatt for gjess. Det skal ikke gjennomføres tiltak knyttet til gjess i dette området. 

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune  
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STATUS 

Rælingen kommune jobber kontinuerlig med kartlegging og bekjempelse av fremmede, skadelige arter 

i kommunen. Kommunens administrasjon søker midler til, og gjennomfører bekjempelse av fremmede 

plantearter, mens viltnemnda gjennomfører bekjempelsen av kanadagjess i de prioriterte 

friluftsområdene i kommunen. Fylkesmannen tildeler hvert år midler til arbeidet med bekjempelse av 

fremmede plantearter.  

Det har til nå kun vært en person som kan registrere funnene av fremmede arter i Artsdatabanken. Det 

jobbes imidlertid med opplæring slik at flere av kommunens ansatte skal kunne dette, og da spesielt 

med tanke på de som gjennomfører bekjempelsen. Det jobbes også med tydeligere interne rutiner for 

hvordan vi jobber med fremmede arter. Det er imidlertid sånn at midlene vi mottar for dette arbeidet 

ikke er av stort omfang og dette begrenser arbeidet noe.  

Registreringene i Artsdatabanken er fremdeles ufullstendige og kommunen mangler en fullstendig 

oversikt over antall fremmede arter og hvor de befinner seg. Det blir gjort registreringer av alle 

lokaliteter i forbindelse med bekjempelsen som blir gjennomført, men denne omfatter ikke alle artene 

eller lokalitetene som finnes. Når man ikke har en fullstendig oversikt over hvilke arter som finnes 

hvor, blir det vanskelig å stille krav i arealplansaker om avbøtende tiltak for å forhindre spredning av 

disse. 

Tabell 1.4: Svartelista arter registrert i kommunen i Artsdatabanken, 2015 

Antall objekter i kategorier etter fremmedartlista 

Registrere objekter 1655 

Arter 43 

 Prosent Antall objekt 

SE – Svært høy risiko 94 1572 

HI – Høy risiko 1 17 

PH – Potensiell høy risiko 1 33 

LO – Lav risiko 1 30 

NK – ingen kjent risiko 0 3 

 

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 tiltak. Midler til dette går av kommunens viltfond. 

Kjempebjørnekjeks 
Kjempebjørnekjeks er en fremmed art som både kan medføre helseskader ved hudkontakt og 

miljøproblemer ved at den fortrenger naturlig vegetasjon. Arten er svartelistet i kategorien svært høy 

risiko (SE) av Artsdatabanken. Det er blitt utført kartlegging og bekjempelse av kjempebjørnekjeks i 

Rælingen siden 2009.  

Frem til 2013 var det registrert ni lokaliteter i kommunen hvor kommunen gjennomfører bekjempelse. 

Det ble i 2014 registrert 11 lokaliteter med kjempebjørnekjeks i kommunen. I 2015 ble det kartlagt og 

bekjempet kjempebjørnekjeks på 8 lokaliteter.  

 

Parkslirekne 
Parkslirekne en fremmed art som på få år kan danne store bestander som fortrenger naturlig 

vegetasjon. Arten er svartelistet i kategorien svært høy risiko (SE) av Artsdatabanken. Frem til 2013 

var det registrert 2 lokaliteter i kommunen. Det var i 2015 registrert 10 lokaliteter (10 registreringer) 

med parkslirekne i kommunen. 

 



 

29 
 

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

sanitære problemer på kommunens badeplasser. Arten er svartelistet i kategorien svært høy risiko 

(SE) av Artsdatabanken. Artsdatabanken har 800 registreringer på kanadagås i kommunen. 

Rælingen har hatt problemer med kanadagås ved de to badevannene Myrdammen og Åmotdammen 

med tilgrising av ekskrementer. Problemet var lenge økende, men er senere redusert som følge av at 

det for perioden 2008 – 2015 er iverksatt tiltak (punktering av egg) for å redusere bestanden.  

Rælingen søkte i januar 2015 Fylkesmannen om tillatelse til punktering av kanadagåsegg i de 

prioriterte friluftsområdene.  

 

Samlet i 2015 ble det i Nordbysjøen punktert fem egg fordelt på to reir, og i Åmotdammen ble det 

punktert fire egg i ett reir (tabell 1.5). I de øvrige vanna ble det ikke punktert noen egg. Rælingen 

kommune anser å ha kontroll på bestanden av kanadagås i Rælingens del av Østmarka.  

 

 

Tabell 1.5: Tabellen viser en oversikt over antall punkterte egg ved de ulike områdene i perioden 2010-2015) 

Område 2010 2011 

2
0
1
2
 –

 2
0
1
3
* 

2014 2015 

 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 - - 

Nordbysjøen - - - - 3 7 3 2 7 2 2 5 

Ramstadsjøen - - - - - - - - - 1 1 4 

Åmotdammen 1 1 3 - - - 1 - - 1 - - 

* I 2012 og 2013 ble det ikke funnet hekkende par, men kanadagjess ble likevel observert, dog i et mindre antall fugl enn   tidligere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige fremmede arter 

HENVENDELSER VEDRØRENDE BRUNSKOGSNEGLER 

Kommunen har de siste årene mottatt en del henvendelser om at det er mye brunskogsnegler 

(Arion vulgaris) i kommunen. Spesielt har dette dreid seg om gang- og sykkelvegene og 

områdene rundt Buholen, Per Oppegardsveg, Strømsdalen, Nedre Rælingsvei fra rundkjøringen 

på Fjerdingby og mot Lillestrøm, samt langs småvegene i Rud området.  

Det er meldt fra om at det til tider er så mange snegler at det er vanskelig å sette foten ned uten å 

tråkke på dem.  

Utbredelse  

Brunskogsnegl ble første gang funnet i Norge i 1988. I dag finnes den utbredt og er vanlig mange 

steder langs kysten fra svenskegrensa til Troms. Dessuten finnes den en del steder i innlandet, for 

eksempel i Telemark til Seljord og Fyresdal, i Buskerud til Hønefoss og på indre deler av Østlandet 

er den registrert ved Kongsvinger og noen få steder ved Mjøsa (Gjøvik, Espa). Den er registrert i 

45% av landets kommuner (2012). 

Skade 

Brunskogsnegl kan opptre i svært tette populasjoner, og gjør mest skade i hager og andre steder i 

nærheten av bebyggelse. I de siste årene har det dessuten blitt rapportert oftere og oftere skader i 

dyrka områder, særlig i jordbær, grønnsaker og gras i nærheten av bebyggelse.      
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Det er ikke gjort systematisk bekjempelse av andre fremmede arter, men kommunen følger med på 

utviklingen i form av befaring og informasjon fra publikum. Observerte fremmede arter er hagelupiner 

(150 registreringer i Artsdatabanken), fagerfredløs (ingen lokaliteter i Artsdatabanken), kanadagullris 

(27 registreringer i Artsdatabanken), kjempespringfrø (1 registrering i Artsdatabanken) og 

brunskogsneglen (se egen informasjonsboks om denne på forrige side).  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det bør utarbeides et bedre system og rutiner for registrering av kjente lokaliteter med 

fremmede arter. 

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

hageavfall i naturen, dette bør opprettholdes.  

 Kommunen bør utarbeid interne retningslinjer for flytting av masser. 

 Miljøprogrammet for bygg- og anleggsprosjekter bør oppdateres slik at det er i samsvar med 

forbudet i den nye forskriften om fremmede arter.  

 Det bør også gjøres en gjennomgang av hvordan vi behandler og stiller krav i arealplaner og 

byggesaker med tanke på fremmede arter.  

 Det vurderes dithen at det er et økende problem knyttet til økte forekomster av 

brunskogsneglen. Det antas at dersom man skal få bukt med denne vil det kreve systematisk 

bekjempelse. Det vil være utfordrende å få gjennomført en slik systematisk bekjempelse som 

vil utgjøre en reel forskjell. Dette vil kreve koordinering, midler til bekjempelse og ikke minst en 

enorm dugnadsinnsats fra hageeiere og andre boligeiere. Samtidig vil man kunne anta at 

effekten, på grunn av dette og sårbarheten dersom noen unnlater å delta, vil kunne bli 

begrenset. Det anbefales derfor at det ikke gjennomføres eller koordineres bekjempelse av 

brunsneglen i regi av kommunen. Det bør imidlertid gjennomføres bedre informasjonstiltak om 

hvordan private selv kan få bukt med brunskogsneglen.   

 

 

  

NY FORSKRIFT OM FREMMEDE ARTER 

For å begrense skadevirkningene av fremmede arter inneholder naturmangfoldloven 

bestemmelser som regulerer innførsel og utsetting av slike arter. Bestemmelsene har hittil ikke 

trådt i kraft for de fleste artsgruppene i påvente av en generell forskrift. Kongen vedtok i statsråd 

19. juni 2015 forskrift om fremmede arter. Bestemmelsene trådte i kraft fra 1. januar 2016. 

Forskriften har som formål å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som 

kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet. 

Hovedgrepene i forskriften er et generelt krav om tillatelse ved innførsel og utsetting av en rekke 

organismegrupper, forbud mot innførsel, utsetting og omsetting av visse listeførte fremmede 

organismer, et generelt krav til aktsomhet ved innførsel og utsetting som ikke krever tillatelse, og 

meldeplikt for innførsel og utsetting av visse fremmede organismer som ikke krever tillatelse. 

Hovedvirkemidlene er en forbudsliste mot de mest skadelige fremmede artene, søknadsplikt for en 

del arter og aktsomhetskrav for de som innfører eller setter ut fremmede organismer i Norge.  

Regelverket forbyr en rekke av de mest skadelige fremmede plantene som vokser i Norge. Planter 

som lupin, rynkerose, kanadagullris og gullregn vil ikke lenger bli solgt i hagesentrene og det er 

heller ikke lenger lov å plante ut disse i hager, parker og andre områder.  

Forskriften innebærer at det kreves tillatelse for å innføre og sette ut fremmede arter. Kravet 

gjelder for profesjonelle aktører. De gjelder ikke for private hageeiere som vil plante ut planter i sin 

egen hage, så lenge det ikke er de forbudte plantene det er snakk om.  
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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. 

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

Forskrift om justering av markagrensen 

Da markaloven ble vedtatt i 2009 ble det lagt opp til at grensen i etterkant skulle kunne justeres ved 

forskrift. Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) ga i 2010 kommunene mulighet til 

å sende inn søknader om justering av markagrensa. I prosessen for mulig endring av grensen var det 

kun snakk om mindre tekniske justeringer. Større arealer eller vesentlige innhugg i Marka anses ikke 

som justeringer og kan således ikke endres ved forskrift. 

Det ble i den forbindelse sendt en anmodning fra Rælingen kommune til behandling i departementet 

med foreslåtte mindre justeringer av markagrensa 7 steder nord i kommunen. Det ble foreslått uttak av 

arealer ved Blystadlia (19,2 daa), Sandbekken (19,1 daa), Løvenstad (21,1 daa), Furukollen (7,9 daa), 

Stormyrfeltet/Skogvegen (28,5 daa) og Kirkebyvegen (4,9 daa). Det ble i tillegg søkt om å legge 

arealer ved Øgardshøgda (10,3 daa) inn i Marka.  

I oktober 2015, i brev fra Klima- og miljødepartementet, informeres det om at 4 av de 7 foreslåtte 

justeringene innvilges. Det er snakk om små justeringer som ikke kommer i konflikt med friluftsliv eller 

naturverdier. De fire områdene er Blystadlia, Løvenstad, Kirkebyvegen og Øgårdshøgda som vist i 

kartene under. Rød strek viser ny markagrense og grønn strek viser markagrense vedtatt i 2009. 

 

 

             

Kart 1: viser grensejustering ved Øgardshøgda         Kart 2: viser grensejustering ved Blystadlia 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 3: viser grensejustering ved Kirkebyvegen          Kart 4: viser grensejustering ved Løvenstad 
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Skogbrukssaker 

Kommunen har i 2015 vedtatt fire tillatelser til landbrukstiltak gjennom markaloven. Landbrukstiltakene 

har vært innenfor skogsdrift hvor det har vært behov for å oppgradere veistandarden.   

 

Plansaker 

Kommunen er tiltakshaver for to detaljreguleringsplansaker som har areal innenfor Marka.  

 

Detaljreguleringsplan for Brudalsvegen 

Arbeidet med detaljreguleringsplan for Brudalsvegen ble igangsatt i slutten av 2013, samtidig med 

regulering av Marikollen idrettspark. Brudalsvegen er en viktig inngangsport til Marka slik den ligger i 

dag. Med oppgradering av veistandarden vil det forbedre både veiens formål som skogsbilvei, turvei 

på sommerstid og skiløype på vinterstid. I tillegg skal løsning for vannuttak til snøproduksjon i 

Marikollen utredes og fastsettes i planen. Ramstadsjøen og Fjerdingbyputten er alternativene for 

vannuttak som blir vurdert. Ferdigstilling og vedtak av planen er knyttet til faktorer som ikke er klargjort 

enda, blant annet konsesjonsplikt for vannuttak og eventuell dispensasjonssøknad for tiltak innenfor 

Ramstadslottet naturreservat. I tillegg må planen stadfestes etter markaloven før den er juridisk 

bindende.  

Reguleringsplan for Marikollen  

Kommunestyret vedtok i juni 2015 detaljreguleringsplan for Marikollen idrettspark.  

Den delen av reguleringsplanen som ligger innenfor markagrensa ble stadfestes av Klima- og 

miljødepartementet den 15. desember 2015. 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Markaloven inneholder to paragrafer med bestemmelser som er motstridende. Til tross for at 

det er uenighet i fagmiljøet om hvordan de to paragrafene skal tolkes og dermed anvendes 

bør kommunen utarbeide rutiner for hvordan dette skal håndheve disse.  

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

gapahuk) i Marka kan tillates gjennom kommuneplanens bestemmelser.  
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RÆLINGSÅSEN 

I forbindelse med invitasjonen fra Klima- og miljødepartementet til kommunene om å komme med 

forslag til grensejusteringer i Marka gjennom forskrift, mottok departementet flere forslag til dette 

der områdene var for store til å kunne omfattes av en slik forskrift. Endringer av dette omfanget 

krever lovendring og kan derfor ikke gjøres i forskrift som de øvrige justeringene beskrevet over. 

Klima- og miljødepartementet ønsker å fremme forslag om en lovendring for Stortinget. Før de gjør 

det ønsker de en tilbakemelding fra kommunene på hvilke av de tidligere innmeldte forslagene, 

som ikke ble imøtekommet ved forskriften, men som fortsatt ønskes grenseendret. Departementet 

skriver i brev til kommunene at områder som blir prioritert grenseendret er de som er foreslått 

grenseendret tidligere. Samtidig vil departementet i sin vurdering av grenseendring av Marka se til 

den regionale planen for samordnet areal- og transportplanlegging for Oslo og Akershus.  

Det ble med bakgrunn i dette fremmet forslag i kommunestyret i desember 2015 om en endring av 

markagrensen slik at Rælingsåsen i sin helhet blir liggende utenfor Marka. 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. Bakgrunnen for dette er at den forventede 

boligveksten i Oslo og Akershus vil skape et behov for nye arealer. Med tanke på Rælingsåsens 

nærhet til Lillestrøm ønsker kommunen å få Rælingsåsen vurdert tatt ut av Marka. Forslaget 

muliggjør en klimavennlig framtidig boligutvikling nær kollektivknutepunkt og vil også muliggjøre 

etablering av en beredskapsvei til Blystadlia fra Fjerdingby. 

I forbindelse med den politiske behandlingen av saken ble det tydelig at det blant kommunens 

innbyggere og andre brukere av Rælingsåsen var motforestillinger mot forslaget om å ta 

Rælingsåsen ut av Marka. Essensen av denne motstanden er at Rælingsåsen i dag er brukt som 

rekreasjonsområde og nærturterreng for en stor del av kommunens befolkning. Friluftsliv har en 

stor helsebringende effekt både fysisk og psykisk. At kommunen befolkning kan gå tur i Marka er i 

så måte svært viktig for folkehelsen. Tilgjengelighet til skogen er en av de viktigste faktorene som 

avgjør bruk. Å bygge i skogkanten vil skape en større avstand mellom de boområdene som ligger 

skogsnært i dag og deres nærnatur og vil således kunne fremstå som en barriere for bruk. Å ta 

dette området ut av Marka vil videre redusere turterreng og avstand til dette betraktelig for en stor 

del av den øvrige befolkningen og med dette kunne bidra til å svekke kommunes visjon som en 

trivselskommune med nærhet til Østmarka og Øyeren.  

I saksfremstilling er det foreslått å bruke en kommunedelplanprosess for å sikre en reell utredning 

av Rælingsåsen som boligområde. I kommunedelplanarbeidet gjennomføres det en 

konsekvensanalyse for å kartlegge hva som finnes av verdier og det vil bli tydeligere hvilke tiltak 

som må iverksettes i henhold til lovverk. Det fremgår videre av saksfremlegget at det er 

rådmannens oppfatning at plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning vil sikre 

lokaldemokratiet vedrørende kommunedelplanens forslag om utbygging i Rælingsåsen. Det 

forutsettes med andre ord at en utbygging skal gjøres på en slik måte at kvaliteten som 

nærturterreng og rekreasjonsområde fortsatt kan ivaretas. 

Det har også, i forbindelse med den politiske behandlingen og i etterkant, vært flere medieoppslag 

om saken som har belyst begge sidene av saken. Kommunens forslag til grenseendring er 

oversendt departementet som nå vurderer hvilke områder som skal inngå i lovendring for ny 

markagrense. Foreløpig er ikke kommunen orientert om saksbehandlingstiden av det oversendte 

forslaget.  
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TRÆR 

Det skal søkes om å få felle trær på kommunal eiendom. Kommunen fjerner som regel bare trær selv 

dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Trær som skygger for sol eller 

utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave. Trær kan imidlertid inneha stor biologisk verdi 

både ved å være del av en naturtype, i seg selv være sjelden eller truet eller være et viktig 

leveområder for fugler og andre arter.  

Dersom treet er en hul eik er det i utgangspunktet ikke lov å felle treet. Hul eller grovvokst eik er en 

utvalgt naturtype som er særskilt sikret 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 ansvar for å ta hensyn til naturtypen i sitt arbeid, samt sørge for at de er ivaretatt i 

regionale og kommunale planer. Kommunen har også ansvar for å sørge for at konsekvenser for 

naturtypen kartlegges før det gis tillatelse til tiltak i en utvalgt naturtype. Hensynet til naturtypen skal 

veie tungt ved utøvelse av skjønn i konkrete saker og kommunens vurdering må fremgå av 

avgjørelsen. 

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 ved 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. I 

følge flere kilder er eik 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 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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STATUS 

Trefelling 

Det jobbes med nye trefellingsrutiner som også skal sikre at innbyggerne får tydeligere informasjon 

om trefelling (se egen informasjonsboks om dette). De nye rutinene forventes tatt i bruk i løpet av 

2016. 

 

Det ble fra juni 2015 og ut året registrert 11 trefellingssaker. Henvendelsene kom på følgende måte: 

fem via søknadsskjemaet fra kommunens hjemmesider, en pr. telefon, en pr. mail samt fire andre type 

henvendelser. Seks av disse henvendelsene gjaldt trær på kommunal grunn, mens fem saker gjaldt 

trær på privat grunn. I tre av sakene var grunnen til at man ønsket felling at treet/trærne medførte fare. 

Fire henvendelser gjaldt skygge, mens fire gjaldt andre forhold. Det kom én henvendelse vedrørende 

eik, resten gjaldt løvtrær og bartrær. Det ble gjennomført befaring i åtte av sakene og seks tillatelser til 

felling ble gitt.  

 

Hul eik 

Hul eik er, i Naturbase, registrert på 5 lokaliteter i kommunen: 

 

Hektnereika   Store gamle trær Svært viktig/Nasjonalt viktig (A) 

Rælingen bygdetun 2  Store gamle trær Lokalt viktig (C) 

Strøm 1   Store gamle trær Viktig/Regionalt viktig (B) 

  

Det er også registrert hul eik i Stalsberg og i Slynga (Strøm 2). I forbindelse med vurderinger av natur i 

kommuneplanens arealdel ble det avdekket at eika i Slynga hadde falt. Videre ble det oppdaget, i 

forbindelse med en befaring i 2015 at trærne som var kartlagt som rik edelløvskog og blant annet 

bestod av 5 grove eiker i Stalsberg var hogd.  

 

Kommunen er kjent med at det finnes flere hule eiker som ikke er kartlagt og registrert i 

kartdatabasen.  

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det anbefales at det i neste års tilstandsrapport gjøres en vurdering av hvordan de nye 

rutinene for trefelling fungerer. 

 Det bør gjennomføres en helhetlig kartlegging og registrering av hule eiker i kommunen.  

 Grunneiere som har hul eik på sin eiendom bør opplyses om dette, samt om 

aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven og det ansvaret som følger med.  
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NYE RUTINER FOR TREFELLING  

Det siste året har avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utarbeidet nye rutiner for 

trefellingssaker. Det er den samme avdelingen som saksbehandler disse. Innkomne søknader om 

trefelling behandles fortløpende og vurderes ut ifra gitte kriterier. Klager på kommunens avgjørelse 

må gjøres innen tre uker etter at svaret er mottatt.  

Det må alltid søkes om trefelling dersom det aktuelle treet befinner seg på kommunal grunn. For 

trær på privat grunn må det søkes dersom den aktuelle vegetasjonen er beskyttet av lov, det 

finnes reguleringsbestemmelser som beskytter den eller den ligger i tilknytning til strømledninger, 

vei eller det er fare for velt over vei.  

For å kunne gjøre en god saksbehandling og vurdering undersøkes følgende ved hver søknad: 

 Type vegetasjon, alder, størrelse, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet med mer. 

 Finnes det reguleringsbestemmelser som legger føringer for om trærne skal bevares  

 Er trærne beskyttet av naturvernloven (vernet) eller naturmangfoldloven (utvalgt 

naturtype), herunder må det sjekkes om treet er en hul eik 

 Ligger trærne i nærhet til strømledninger, i nærhet til vei eller ved fare for velt over vei eller 

i nærhet til bygninger  

 Er det stor enighet eller uenighet i nabolaget 

 Om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren eller andre 

 

Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til yngletid for 

dyr og fugler. Tillatelse kan også kun gis dersom det finnes åpning for det i 

reguleringsbestemmelsene og treet ikke er vernet gjennom lov eller forskrift eller er ansett som 

sårbar eller sjelden natur. Som regel gjennomfører kommunen befaring, og i spesielle tilfeller kan 

det være aktuelt at det er kommunen selv som gjennomfører fellingen/ryddingen. 

Trær som skal felles på kommunal grunn merkes, eller beskrives, av kommunen. Det er kun kratt 

og småskog som kan fjernes av private på kommunal grunn. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt 

at søker betaler kommunen den verdien trevirket har og/eller at det beplantes igjen i etterkant. 

Dersom det er behov for det kan fagpersoner, som gartner eller arborist involveres på befaring, i 

vurderingen og ved gjennomføring. Ved felling skal sertifiserte trefellere benyttes. Det må avklares 

med naboer om trær skal felles. 

I vurderingene, både på privat og kommunal grunn, vil som regel hensynet til sikkerhet stå sterkere 

enn andre hensyn. Dersom det viser seg at treet er en hul eik blir det sendt ut standardisert brev 

som opplyser grunneier om at eika er vernet gjennom forskrift. 

Kommunen gir som hovedregel ikke tillatelse til felling av trær på kommunal grunn som skygger for 

sol. Unntaket er når slike trær kan fjernes i henhold til naboloven.  
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FRILUFTSLIV, VILT 

OG FISKE 
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FRILUFTSLIV 

Friluftsliv blir ofte definert som opphold og fysisk aktivitet i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. Som beskrevet tidligere i rapporten har kommunen mye arealer hvor det er mulig å 

bedrive friluftsliv, og det er kort vei mellom innbyggerne og naturen noe som kan danne grunnlaget for 

gode naturopplevelser.  

Kommunens visjon om å være en trivselskommune med nærhet til Østmarka og Øyeren, innebærer at 

kommunen jobber aktivt for å benytte seg at det fysiske grunnlaget i kommunen til å fremme trivsel. 

Friluftsliv gir trivsel og glede og kommunen har stor mulighet til å legge til rette for friluftsliv når det 

planlegges hva arealene skal brukes til. 

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 

 

 Ivaretakelse av grøntstruktur og satsing på friluftsliv er sentralt for kommunen, og skal 

være en viktig del av kommunens identitet 

 Løyper, turveier og sykkelstier er opparbeidet til benyttelse for alle deler av befolkningen, 

for å gi muligheter til økt fysisk aktivitet 

 Turveier, stier og løyper er utviklet slik at det er et nett med grønne ferdselsårer som 

binder sammen Nordby, Fjerdingby, Rud, Løvenstad og Blystadlia 

 En bredere del av befolkningen benytter friluftsmulighetene 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv   
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STATUS 

Planarbeid 

Kommunens arbeid med friluftsliv er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og er videre 

konkretisert i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunedelplanen er under 

revisjon og forventes vedtatt i 2016.  

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 er utarbeidet egne 

planer for de statlige sikrede friluftsområdene hvor de ulike tiltakene som skal gjennomføres i 

områdene er beskrevet.  

Tiltak i statlig sikra friluftsområder 

Det ble i 2015 opparbeidet bålplasser på Åmotdammen og Myrdammen, og disse ble godkjent av 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen. Det ble også kjøpt inn skilt til de statlig sikra 

friluftsområdene vedrørende sporløs ferdsel. Disse er planlagt satt opp i 2016. Det er også kjøpt inn 

skilt med retningslinjer for bruk ved godkjente bålplasser.  

 

Skiløyper 

Det finnes totalt 51,5 km skiløyper i Rælingen kommune og vinteren 2015/2016 ble det til sammen 

kjørt opp ca.117,2 km skiløyper. Registreringene av oppkjørte løyper ble tidligere gjort manuelt, men 

høsten 2015 ble det montert GPS på alle kommunens maskiner, slik at registreringen blir gjort 

automatisk når løypene kjøres. Det er flere utfordringer når det gjelder oppgradering 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. 

 

Turveier og stier 

I Østmarka finnes det et mylder av stier og løyper og disse anses å være relativt godt brukt for turer til 

fots. Videre er det merking over store deler av Østmarka og det ble i 2013 satt opp informasjonstavler 

ved flere av inngangsportene til Marka og Øyeren. Det er satt av midler til skilting av turveier og stier i 

Marka, og dette er planlagt påbegynt i 2016. Det vil også bli satt opp en prioritering av hvilke stier, 

turveier og løyper som skal oppgraderes i forbindelse med kommunedelplanen.  

Godkjente bålplasser 

Ved Myrdammen er det i dag tre godkjente bålplasser for helårsbruk. Disse er tilgjengelig for 

allmenheten. Ved Åmotdammen finnes det en godkjent bålplass for helårsbruk.  

Avfallshåndtering 

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 på hvert sted. Det er også en utfordring med forsøpling i form av deponering av avfall 

som kjøkkeninnredninger, gulvbelegg, møbler og lignende på kommunens grøntarealer. 

 

Tilgjengelighet til elver og innsjøer 

Tilgjengelighet til Øyeren, Nitelva, Glomma og Leira sikres gjennom brygger og mindre parkanlegg på 

ulike steder i kommunen. Det er i dag begrenset tilgang til Nitelva og Øyeren.  
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På Torva er det en brygge ved Nitelva som benyttes mye til fisking. På Sundberget finnes det en 

brygge der det gamle sundstedet er, og på Rudsberget er det en brygge med benker. For å benytte 

Tangen båtbrygge til å legge ut båt kan man hente nøkkel på rådhuset. Det er også en båtbrygga på 

Buret, og ved Nordby Bruk er det en muntlig avtale om at allmennheten kan legge ut båt uten kostnad.  

I tillegg er det flere båtbrygger med stort potensiale.  

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 

I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen er det blitt satt i gang et arbeid for å kartlegge 

og verdsette kommunens friluftsområder. Kartleggingen og verdsettingen er ment som et verktøy for å 

identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Formålet med dette arbeidet er å sikre 

befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Arbeidet vil 

også bli et nyttig verktøy i vurdering og vekting av friluftlivshensyn i arealplansaker. 

Studenter og studentoppgaver 

Det har i 2015 vært tre studenter i praksis fra Norges idrettshøgskole, og disse har jobbet med et vidt 

spekter av oppgaver innenfor idretts- og friluftslivsfeltet. 

 

Spørreundersøkelse 

Det ble i 2015 gjennomført en spørreundersøkelse om fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. Det 

kom inn 50 svar, noe som betyr at feilmarginen er relativt stor, men undersøkelsen gir likevel 

konturene og et grovt inntrykk over situasjonen. Resultatene av undersøkelsen vil bli vist i 

bakgrunnsdelen til kommunedelplanen. 

Fysisk tilrettelegging  

Det ble ikke gjennomført noen større fysiske tilrettelegging i 2015.  
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING  

 Arbeidet som er satt i gang med prosjektet om merking bør fortsette og ende i en samlet 

standard/eventuelt plan for kommunens skilting og merking.  

 Arbeidet med å revidere kommunedelplanen prioriteres som utviklingsarbeid på området det 

kommende året og den nye planen vil være førende for kommunens innsats knyttet til 

kommunens arbeid med friluftsliv de kommende årene. 

 Når kartleggingen av friluftsområder er ferdigstilt bør kommunen som plan- og 

bygningsmyndighet skape et bedre grunnlag for å vurdere friluftslivet i sin saksbehandling, slik 

at friluftshensyn blir innarbeidet og vektlagt på en god nok måte i relevante arealbeslutninger.  

 

  

RÆLINGEN FRILUFTSRÅD 

Rælingen friluftsråd ble etablert i april 2015. Det hadde over tid vært behov for et råd som kunne 

fremme friluftslivets interesser i kommunen. 19. mars 2015 ble det avholdt et kartleggingsmøte der 

invitasjonene hadde gått bredt ut og mange av de mest aktuelle foreningene og organisasjonene 

var representert. På dette møtet var ideen bak opprettingen av rådet og dets funksjon/mandat 

tema.  

 

Vedtekter for friluftsrådet ble skissert og et styre ble valgt for de neste to årene. Det er nedfelt i 

vedtektene at nye foreninger og organisasjoner kan tas opp som medlemmer av friluftsrådet hvert 

årsmøte. 

 

Følgende foreninger og organisasjoner er med i Rælingen friluftsråd: 

 

 Lørenskog Kurland FSK speidergruppe 

 Midtre Rælingen Vel 

 Rælingen jeger- og fiskeforening 

 Rælingen speidergruppe 

 Rælingen Østmarka på kryss og tvers (RØX) 

 Østmarkas venner 

 Østmarka Orienteringsklubb 

 

Friluftsrådets arbeid i 2015 

 

Siden stiftelsesmøte i april har styremøtet hatt tre styremøter. Styret har blant annet jobbet med: 

 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, herunder prioritering av 

tilretteleggingstiltak 

 Etablere en god kontakt med kommunen og styret opplever i dag et svært godt samarbeid 

med deres kontakter i kommuneadministrasjonen 

 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder der styret har vært kommunens 

referansegruppe 
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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. 

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 viltvakt 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FORVALTNINGSPRINSIPPET     FREDNINGSPRINSIPPET 

 

 

 

 

 

 

Viltloven bygger på et fredningsprinsipp, 

det vil si at alt vilt er fredet som ikke 

uttrykkelig er tillat felt. Det kalles ofte 

speilvendingsprinsippet i forhold til den 

tidligere jaktloven, hvor alt vilt var jaktbart 

bortsett fra det som var fredet. 

Viltloven 

 

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 
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STATUS  

Forvaltning av elg  

Avskytningen totalt for Østmarka elgregion nådde en topp på 173 dyr i 2002. Deretter har det vært en 

jevn nedgang, bortsett fra i 2005, til 105 dyr i 2009. Uttaket i 2013 er det laveste i hele perioden 1999 

– 2013. Inneværende driftsplanperiode for Rælingen Elgvald og Østmarka Elgregion, 2014 – 2016, er 

fortsatt gjeldende. Det er dermed ennå ikke utarbeidet en totaloversikt over elguttaket innenfor 

Østmarka Elgregion for denne siste planperioden.  

 

I 2015 var Rælingen elgvald inne i det midterste året i inneværende planperiode, 2014 – 2016. Kvota i 

planperioden er på totalt 45 dyr, denne fordeler seg jevnt med 15 dyr per år i tre-års perioden. I 2015 

ble hele kvota på 15 dyr felt.     

 

Forvaltning av rådyr 

For rådyr tildeles kvote etter minsteareal, som i Rælingen er 400 dekar per rådyr. I 2015 var det totalt 

19 rådyrvald, det ble til sammen gitt fellingstillatelse på 86 rådyr, og antall felte rådyr var 17 dyr.    

Rådyrstammen har de senere årene holdt seg på et godt og stabilt nivå. Avviket mellom tildelt kvote 

og antall felte dyr antas først og fremst å skyldes en lavere jaktinteresse og prioritering fra 

valdinnehavernes side.   

Forvaltning av bever 

I 2015 ble det ikke gitt fellingstillatelse for bever for jaktsesongen 2015 – 2016 (jakttiden er 1.oktober 

til 30. april). Grunnen til dette er at beverstammen ser ut til å være redusert i Rælingen kommune, som 

i de øvrige deler av Østmarka.  

 

Tidligere år har det blitt gitt tillatelse til felling av skadebever ved Myrdammen. Siden beverstammen 

ser ut til å være sterkt redusert i Østmarka og det ikke ble gjort skade av betydning ved Myrdammen i 

2015, ble det heller ikke gitt fellingstillatelse på skadebever i 2015. 

 

Fallvilt 

I 2015 ble det registrert totalt 20 fallvilthendelser i Rælingen. De fleste hendelser var rådyr påkjørt av 

bil. 

 

Ulv i Østmarka 

I 2013 etablerte et ulvepar seg i Østmarka for første gang siden 1800-tallet. Under elgjakta 2015 ble ei 

ulvetispe skutt i nødverge i Lørenskogs del av Østmarka, med bakgrunn i at ulven hadde angrepet en 

elghund. I januar 2016 ble i tillegg en ulvehann i Enebakks del av Østmarka avlivet med bakgrunn i at 

den var sterkt angrepet av skabb. Det er i etterkant påvist at ulven hadde flere typer rottegift i kroppen. 

Det er sannsynlig at dette har ført til at den utviklet skabb.  

Det var opprinnelig tre valper i kullet som ble gående alene i Østmarka-reviret etter at både tispa og 

hannen ble borte. Valpene var unge da foreldrene ble borte, og det var derfor knyttet stor usikkerhet til 

hvordan de ville klare seg. Nye viltkamerabilder viser at to av valpene, en hann og ei tipse fortsatt 

holder til i Østmarka.   

Organisering av viltforvaltningen 

Kommunen har det siste året jobbet med å systematisere arbeidet med kommunens viltforvaltning. 

Det er blant annet utarbeidet et årshjul for politiske viltsaker. Arbeidet med dette har synliggjort et 

behov for å systematisere og tydeliggjøre ytterligere. Det er derfor gjort en gjennomgang av lovverket 

og roller i viltforvaltningen. Gjennomgangen viser at det i dag ikke er samsvar mellom det som står i 

delegeringsreglementet, reglementet for folkevalgte og viltvaktinstruksen og hvordan vi i praksis 

gjennomfører viltforvaltningen.  
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Fra 1. januar 2017 vil sekretariatsfunksjonen for viltnemnda overføres tilbake fra Regionkontor 

landbruk og til administrasjonen på rådhuset. Som en forberedelse til dette bør det gjøres noen 

endringer (redegjort for under) for å forbedre og tydeliggjøre kommunens viltforvaltning.  

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Videre viltforvaltning bør utøves ved at bestandsutviklingen for de enkelte jaktbare arter følges 

nøye og at fellingstillatelser gis i tråd med bestandsnivået.  

 Det bør gjøres en tydeliggjøring mellom (ved å revidere delegeringsreglementet, reglementet 

for folkevalgte og viltvaktinstruksen) viltnemnda, viltvakta og administrasjonen 

o Det skal fremgå i delegeringsreglementet hvilke saker som behandles politisk og hva 

som behandles administrativt 

o Tydeliggjøring i viltvaktinstruksen der endringene er som følger: 

 Det bør utarbeides formelle krav til den som skal lede og til de som skal inngå 

i viltvakta  

 Viltnemnda utnevner leder av viltvakta 

 Det bør utarbeides formelle krav til hva som er administrasjonens plikter  

 Det bør utarbeides en tydelig rutine ved skadefelling, både for vanlig skadefelling og under 

særskilte forhold  

 Det bør utarbeides tydelige retningslinjer for viltfondet: hva dette kan benyttes til, hvem og 

hvordan dette skal avgjøres og hva som er fondets inntektskilder 

 

 

  
ELG I BLYSTADLIA 

 

Noen dager før elgjakta 2015 avlivet viltnemnda, etter gjentatte forsøk på å skremme vekk, ei elgku 

med to kalver ved Blystadlia. Bakgrunnen for avlivningen var at dyrene oppførte seg truende overfor 

beboerne og allmenheten ved Blystadlia. Den andre dagen i elgjakta avlivet viltnemnda i tillegg et 

ungt hunndyr som hadde falt og skadet seg. Disse fire dyrene ble fordelt og tillagt kvoten på de tre 

jaktfeltene i Rælingen; Tyrihuken jaktfelt, Midtre Rælingen jaktfelt og Ytre Rælingen jaktfelt.    
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FISKEFORVALTNING 

Rælingen kommunen er 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.  

Rælingen har i perioden fra 2002 til 2014 hatt egen fisketiltaksplan. Viltnemnda i Rælingen, som er 

den politiske forankringen i fiskesaker, har vedtatt, at de delene av gjeldene fisketiltaksplan som er 

relevant for den videre forvaltningen av fiskeressurser, vil inngå i kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv. Planen er under revisjon (se eget kapittel om friluftsliv) og er planlagt vedtatt i 

løpet av 2016. Målsettinger som settes i planen vil gjelde for fiskeforvaltningen fra og med den er 

vedtatt. Frem til vedtak gjelder Fisketiltaksplan for 2011 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På lik linje med viltforvaltningen ivaretas kommunens fiskeforvaltningen både av kommunen og 

private, ved grunneierne (Rælingen skogeierforeningen), og friluftsorganisasjonene Rælingen Jeger- 

og Fiskerforening (RJFF) og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). RJFF har et nært og godt 

samarbeid med Rælingen skogeierforening, og det har vært drevet fiskekultivering med bakgrunn i 

dette samarbeidet så langt tilbake som på 1940-tallet.   

Av de fiskevann 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 vann som ligger lenger vestover 

mot grensen til Enebakk og Lørenskog.  

OVERORDNET MÅLSETTING 

Økosystemene i vassdragene skal være mest mulig likt naturtilstanden. Innenfor dette kan det 

være en aktiv utnyttelse av fiskeressursen. 

Fisketiltaksplan for Rælingen kommune  
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Rælingen skogeierforeningen, 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.  

STATUS 

Fiskekultivering 

I 2015 har RJFF til sammen satt ut 1400 ørret fordelt på vannene Fiskeløysa, Gryta, Langvatn, 

Merratjerna, Mørkåstjerna, Myrdammen, Nessætertjerna, Ramstadsjøen og Trestilen. OFA har til 

sammen satt ut 1890 ørret fordelt på vannene Huketjerna, Høgkolltjerna, Midtre Krokvatnet, 

Morterudvatn, Nordre Krokvatnet, Øvre Bjørtjerna, Søndre Krokvatnet og Tappenbergvatnet. 

I 2015 har RJFF utført tynningsfiske i vannene Ramstadsjøen, Nessætertjerna, Langvatn og i 

Mørkåstjerna. RJFF solgte i 2015 936 fiskekort, og OFA har totalt solgt 9000 fiskekort. OFA sine kort 

gjelder imidlertid for alle vann innenfor Oslomarka, totalt omtrent 500 vann. Begge foreningene lar alle 

under 18 år fiske gratis.  

RJFF har i 2015 ryddet kvist og noe stein i innløpsbekk til Gyta, samt påbegynt arbeid for å 

tilrettelegge for gytekulp. Har skal det graves dypere og legges gytegrus i bekk opp til og med 

gytekulp.  

RJFF har i 2015 ryddet kvist og annet tilstoppende materiale fra utløpsbekk og gytekulp fra 

Myrdammen. Videre planlegger RJFF å legge gytegrus i bekken og forsterke fiskesperren slik at ikke 

ørreten kommer for langt ned i elva (da den ikke kommer seg opp igjen). 

RJFF har påbegynt arbeid med å forbedre gyteforholdene i innløpsbekken til Trestilen, som vil 

fortsette i 2016 med gytekulper og gytegrus. RJFF planlegger videre å etablere fiskesperre i 

utløpsbekken fra Trestilen på grunn av stor vannføring og bratte forhold nedstrøms. 

Vannkjemiske forhold 

Hvert år tas det vannprøver som analyseres for å finne de 

vannkjemiske forhold i vannene. Her finner man blant 

annet pH-verdiene, i tillegg til en rekke andre 

vannkjemiske verdier. På bakgrunn av analyseresultatene 

blir det bestemt mengde kalk som blir tilført de enkelte 

vann. Mengden kalk varierer mellom 0,5 – 1,5 tonn for 

hvert vann per år. Kalking av vannene foregår med hjelp 

av helikopter, og dette arbeidet utføres av Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus som har det administrative ansvaret 

for kalkingen.  

Kalking bidrar til å opprettholde friske og balanserte vann, samtidig som det gir gode og levedyktige 

forhold for fisken og for det øvrige biologiske mangfoldet i sjøene. 

Fylkesmannen vurderer at vann med pH 5,8 (pH 6,2 for vann med kreps) er tilfredsstillende. OFA 

ønsker en generell pH over 6,0 fordi ørreten da trives bedre, vokser raskere og får rødere kjøtt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkingsmål for innsjøer 
 

Uten kreps 
pH >= 5,8 

 
Med kreps 
pH >= 6,2 
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Tabell 1.6: Tabellen viser resultat fra vannprøver tatt i Rælingen våren 2015 samt mengde kalk 

 
 
 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det anbefales at arbeidet med fiskekultiveringen av sjøene i Rælingen fortsetter. Samarbeidet 

mellom kommunen, grunneierne (Rælingen skogeierforeningen), friluftsorganisasjonene 

Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF) og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) er viktig 

og er avgjørende for kvaliteten på vannene i Rælingen.  

 Enkelte av sjøene, og særlig de vestlige, er fra naturens side følsomme for sur nedbør. Å 

fortsette overvåkingen i form av uttak av vannprøver med eventuell påfølgende kalking er 

viktig.  

 Likeså er det viktig å videreføre kultiveringsarbeid, som utsetting av ørret og tilrettelegging av 

gytebekker. Dette representerer en svært stor verdi, som også alle finseinteresserte 

innbyggere i Rælingen nyter godt av.  

 Det bør inngås en driftsavtale med RJFF og OFA, bør inneholde: 

o Fast overføring av midler 

o Forpliktelse til forvaltningsoppgaver 

o Avtale om rapportering 

o Årlig gjennomgang/møtepunkt mellom forvaltningen, RJFF/OFA og grunneiere 

  

VANNFOREKOMST PH 2014 PH 2015 Mengde kalk 

Søndre Merratjern  7.0 6,4 Ikke kalket 2015 

Langvann 7.0 6,4 Ikke kalket 2015 

Gryta 6.8 6,7  

Nordre Mørkåstjern 7.0 6,3 Ikke kalket 2015 

Ramstadsjøen 6.9 6,6 Ikke kalket 2015 

Søndre Nessesetertjern 6.6 6,3  

Fiskeløysa 7.1 6,5 Ikke kalket 2015 

Nordre Merratjern  6.6 6,4 Ikke kalket 2015 

Trestillen 6.6 6,1 1 tonn 

Huketjern Østre  5,8 1 tonn (Ikke kalket i 2014) 

Huketjern Vestre  6,4 Ikke kalket verken 2015 eller 2014 
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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.  

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 

Kommunen mottar få henvendelser som gjelder motorisert ferdsel i utmark. I 2015 mottok kommunen 

to søknader om dette, begge fra Rælingen jeger- og fiskeforening (RJFF) ved fiskeutvalget som søkte 

om tillatelse i forbindelse med utsetting av ørret i Østmarka.  

 

Kommunen mottar imidlertid flere forespørsler om kjøretillatelse på de vegene kommunen drifter, både 

i forbindelse med tiltak som fiskeutsetting, men også frakt av materialer til hytter og lignende.  

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det er behov for en avklaring på hvem som skal behandle søknader om motorisert ferdsel i 

utmark og hvem som behandler tillatelse på kommunens egne veger.  

 

  

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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FORSLAG TIL ENDRINGER I MOTORFERDSELREGELVERKET  

 

Rælingen kommune mottok i desember 2015 forslag til endringer i markaloven og i forskrift om 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som åpner for å kunne tillate 

persontransport i utmarksnæring. 

Formålet med endringen er å tillate motorferdsel ved bruk av el-sykler i utmark innenfor visse 

rammer, samt tillate bruk av motorkjøretøy på vinterføre til transport av personer, materiell og 

utstyr i forbindelse med utmarksnæring.  

Rælingen kommune uttalte i den forbindelse at kommunen ser positivt på at det åpnes for bruk av 

el-sykler i Marka, men mener at bruken av el-sykler i utmark bør avgrenses til veg og opparbeidet 

sti som er tilrettelagt for dette. Ferdsel på stier og veger uten opparbeiding kan legge til rette for 

bruk på små og naturlige stier, noe som fort gir slitasje på natur og kan være med på å forsterke 

brukerkonflikter. En avgrensning til opparbeidede stier og veger kan også legge til rette for en 

kanalisering av el-sykling til enkelte områder, noe som både bidrar til forutsigbarhet blant brukerne 

og at bruken avgrenses til områder som er bedre rustet for slik bruk. På denne måten minsker 

også risikoen for økt ferdsel inn i sårbare områder for naturmangfold. 

Kommunen uttalte videre at en endring i motorferdselforskriften som vil kunne medføre en 

liberalisering av regelverket og øke motorisert ferdsel i utmark ikke var ønskelig. Begrunnelsen for 

dette var at kommunen anser Marka som et svært viktig rekreasjonsområde for mange 

mennesker, og at et strengt regelverk er viktig for å holde disse områdene fri for støyforurensning 

og forstyrrelser. I et folkehelseperspektiv er det også viktig å legge til rette for gode 

naturopplevelser for de som ferdes i Marka.  
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LANDBRUK 
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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 

landbruksarealene, 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 2015 søkte 84 % av gårdbrukerne i Rælingen om tilskudd gjennom RMP, dette omfatter både tiltak 

innen kulturlandskap og forurensning. 38 % av kornareal var omfattet av tiltak med ingen/utsatt 

jordarbeiding. 

Det var i 2015 ikke omsøkt 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 (høringsutkast) 

 

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. I 2015 ble det foretatt avkortning i 

produksjonstilskudd for 3 foretak som ikke hadde gjødslingsplan. 

 

 

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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Plantevern 

Regionkontor landbruk kontrollerer, gjennom stedlig kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket og 

Regionalt miljøprogram, at foretak som bruker yrkespreparater har plantevernjournal. I 2015 ble det 

ikke foretatt avkortning i produksjonstilskudd som følge av manglende plantevernjournal. 

Kontoret er eksamensansvarlig og utsteder autorisasjonsbevis for yrkesmessig bruk av 

plantevernmidler/yrkespreparater. I Rælingen ble det utstedt 5 autorisasjoner i 2015. 

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 2015. 

Forurensning og planering 

Regionkontor landbruk er delegert myndighet og behandler saker etter forurensningsforskriften kapitel 

fire. Det er et pågående tiltak med planering og oppfylling på jordbruksareal i Rælingen, med frist for 

sluttføring 31. mai 2016.  

 

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 2015 søkte 84 % av gårdbrukerne i Rælingen om tilskudd gjennom RMP, dette omfatter både tiltak 

innen kulturlandskap og forurensning. Det ble omsøkt tilskudd til skjøtsel av omtrent 1200 daa med 

verdifull beitemark, dette omfatter både raviner og biologisk verdifulle areal innenfor Nordre Øyeren 

reservat. 

Det var i 2015 omsøkt støtte til 3 prosjekter for å holde gamle beiter åpne innenfor SMIL-ordningen i 

Rælingen kommune. Alle prosjektene fikk innvilget støtte med maksimal sats 70 %. 

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 (høringsutkast) 

 

 

MÅLSETTING FOR KULTURLANDSKAP – SMIL 

Ivareta regionens kulturlandskap med sitt særpreg, med vekt på biologisk mangfold og historisk 

dybde, og opprettholde tilgjengeligheten 

 

Landbrukets tiltaksstrategier  
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ØKOLOGISK JORDBRUK 

 

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 svært stor andel av jordbruksarealet (37 %) i Rælingen drives økologisk, dette er spesielt høyt 

sammenlignet med de fleste kommuner i landet. 

Kommunen drifter per i dag en kantine og to produksjonskjøkken. Det finnes ingen oversikt over 

hvorvidt det kjøpes inn økologiske varer, og eventuelt hvilken andel av vareinnkjøp og forbruk til disse 

som er økologisk 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 stilles krav til minimum 15 % andel økologiske varer ved offentlige anskaffelser og 

innkjøp til kommunens kantiner og storkjøkken. Det bør lages en oversikt over dette.  

 

 

 

NASJONAL MÅLSETTING 

 

Stortinget har vedtatt en målsetting om at 15 % av matproduksjonen og –forbruket skal være 

økologisk innen 2020 

 

Velkommen til bords Meld. St. 9 2011-2012 

 

 

 

 



 

59 
 

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 2015 4 søknader om omdisponering av dyrka mark etter jordloven § 9. Av 

disse ble 3 søknader innvilget, mens en ble avslått. Dette utgjorde til sammen 30 dekar, der 28 av 

disse ble omdisponert til annen bebyggelse og anlegg, mens 2 dekar ble omdisponert til annet 

landbruksformål. 

Reguleringsplaner – omdisponering av dyrka mark etter plan- og bygningsloven 

Kommunen vedtok ingen reguleringsplaner i 2015 som medførte omdisponering av dyrka mark.  

Nydyrking 

Det ble ikke behandlet søknader om nydyrking i 2015.  

Deling av eiendommer 

Kommunen behandlet i 2015 2 søknader om deling av eiendommer etter jordloven. Disse ble begge 

innvilget. 

Driveplikt 

Kommunen har ikke behandlet søknader om varig fritak fra driveplikten, det er heller ikke oppdaget 

noen brudd på denne i 2015.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING  

 Kommunen som plan- og bygningsmyndighet bør skape et bedre grunnlag for å vurdere 

landbruket i sin saksbehandling, slik at landbrukshensyn blir innarbeidet og vektlagt på en god 

nok måte i relevante arealbeslutninger.  

  

HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON 

Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet 

 

DELMÅL  

 

Sikre et sterkt jordvern 

 

Kommunedelplan landbruk (høringsutkast)  
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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 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 forslag til kommunedelplan landbruk, og er innarbeidet som krav i kommunens 

miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 

Arealbarometeret for Rælingen viser at 74 % av kommunens arealer er skog. 31 % av skogen har høy 

bonitet, 45 % har middels bonitet og 23 % har lav bonitet. I 2015 ble det avvirket 145 m3 skog i 

Rælingen. Det ble ikke plantet i 2015, men det ble utført ungskogpleie på 75 daa skog. Til dette ble 

det bevilget kr 20 762,- i NMSK-midler.  

Det er bevilget NMSK-tilskudd til ivaretakelse av 9 biologisk viktige områder i skogen i Rælingen. 

Dette i form av bindende avtaler hvor skogeier mottar økonomisk kompensasjon for å avstå fra hogst i 

en 10-års periode. Avtalene er gyldige til år 2022. 

Det er nylig innført en ny tilskuddsordning for tettere planting etter hogst og for gjødsling av skog. 

Formålet med tilskuddsordningen er økt CO2-opptak og økt verdiskaping i skog. Tilskuddsordningen er 

gjeldende fra 2016. 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Gjennomføre prosjekter og drive oppsøkende virksomhet for økt ungskogpleie og 

plantetetthet.  

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 (høringsutkast) 

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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KLIMA 

Kommunens arbeid på dette området følger av Kommunedelplan for klima og energi 2015 – 2026. 

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 26. august 2015. Planen skal føre til at Rælingen 

kommune bidrar til reduksjon i 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. 

Fokus i planen er å sikre kontinuitet og helhet i kommunens klimaarbeid og planen legger derfor opp til 

at kommunen de kommende årene skal jobbe med miljøledelse, herunder ha et godt system for 

rapportering av kommunens klimapåvirkning. Flere av planens tiltak handler derfor om å jobbe 

systematisk i egen drift for å redusere kommunens belastning på klima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har planen målsettinger og delmålsettinger knyttet til planens fem temaområder: 

 Areal og transport 

 Egen virksomhet 

 Utdanning, informasjon og holdninger 

 Landbruk 

 Klimatilpasning  
 

STATUS 

Det er siden 2010 ikke utarbeidet noe klimaregnskap for Rælingen kommune. For perioden 1991 – 

2009 utarbeidet Statistisk sentralbyrå (SSB) kommunefordelt statistikk for utslipp av viktige 

klimagasser. Men på grunn av stor usikkerhet rundt metodebruken og fordelingsnøklene sluttet SSB 

med dette. Tallene i den nye planen er derfor basert på de siste tallene som er blitt publisert, samt tall 

på nasjonalt nivå.   

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  
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Tallene fra klimaregnskapet som ble utarbeidet for kommunens virksomhet fra 2009 viser at det totale 

utslippet fra kommunen da var 3386 tonn CO2. I følge SSB slapp Rælingen kommune i 2009 totalt ut 

49 000 tonn CO2-ekvivaltenter. Utslippene fra Rælingen kommune gjelder i stor grad veitrafikk (48%), 

industri og bergverk (38 %), stasjonær forbrenning knyttet til husholdninger (4), samt landbruk (3 %).  

 

 

 

 

 

Figur 2: Norske innenlandske klimagassutslipp for 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Et forenklet anslag over fordelingen av klimagassutslipp i Rælingen fra 2009  

 

Det ligger inne som tiltak i kommunedelplan klima og energi at det i løpet av 2016 skal utarbeides et 

system for beregning av klimagassutslipp og energibruk for egen drift.  

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 For at kommunen skal kunne handle i tråd med kommunedelplan klima og energi sine 

målsettinger er det en forutsetning at vi har gode utviklede systemer for å måle effekten av 

tiltakene vi gjør. Det er derfor viktig at vi har et bedre system for rapportering enn vi har i dag. 

Dette bør ses på i sammenheng med at man utarbeider et klimagassregnskap.  

 Arbeidet med klima og energi bør følge kommunedelplan for klima og energi.  

 Nettverket for klima og energi bør evalueres og videreutvikles. 
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INTERNT NETTVERK FOR KLIMA OG ENERGI 

I 2015 opprettet kommunen et internt nettverk for klima og energi. Nettverket er et administrativt 

tverrfaglig nettverk som har ansvaret for å følge opp kommunedelplan klima og energi. Nettverket 

består av representanter for de enhetene som har tiltak de skal følge opp i planen, det vil si; 

rådmannskontoret, eiendomsenheten, utbyggingsservice, kommunalteknikk, kultur- og 

fritidsenheten, samt Regionkontor landbruk. 

Nettverket skal rapportere på gjennomførte tiltak for foregående år i forbindelse med 

tilstandsrapport for natur og miljø og årsberetningen, og skal gjøre prioriteringer for hvilke tiltak 

som skal gjennomføres kommende år og som skal forankres i kommende handlingsprogram. 

Forslag til tiltak skal i utgangspunktet følge planens tiltaksdel. Nettverket er også ansvarlig for 

eventuelle endringer i planens tiltaksdel.  

Nettverket kan også brukes til å følge opp andre planer og styringsdokumenter kommunen har, der 

klimaplanen vil være premissgivende.  

Nettverket hadde sitt første møte i september 2015 og hadde til sammen to møter i 2015. 

Nettverket skal møtes minimum tre ganger i året: 

 Et møte i forbindelse med innmelding av tiltak til budsjett og utarbeidelse av 

handlingsprogram 

 Et møte i forbindelse med utarbeidelse av årsberetning og tilstandsrapport 

 Et møte i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplan. 
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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 Ferdingby da disse består av utleieobjekter som leietakere selv blir fakturert for strøm. 

 

 

 
 

 

STATUS 

For å redusere energibruken i kommunes bygningsmasse er det gjennomført flere tiltak. Det har blitt 

gjennomført et EPC prosjekt (Energy Performance Contracting) – et prosjekt som kan oversettes til 

kontraktsbasert energisparing på norsk. Kommunen har i prosjektet modernisert tekniske anlegg i våre 

bygg, gjennomført tiltak som reduserer energibehovet og redusert karbondioksid utslippene. Prosjektet 

er nå i en driftsfase. I driftsfasen skal energientreprenøren følge opp tiltakene og sørge for at garantert 

besparelse blir oppnådd. Årsrapporten fra prosjektet viser at vi i 2015 sparte 2,7 GWh. Dette er bedre 

enn den kontraktsfestede sparegarantien.  

EPC–kontrakter har utviklet seg i positiv retning siden kommunen inngikk sin kontrakt. Vi har 

gjennomført en felles evaluering med vår leverandør for å lære av de utfordringene vi hadde 

gjennomføringsfasen. Evalueringen viser at EPC–metoden ikke passer for alle bygg. Det å vurdere 

metodens egnethet for bestemte bygninger er essensielt. 

Videre har det blitt gjennomført kompetansehevende tiltak i drifts- og vedlikeholdsavdeling innenfor 

energieffektivisering. Det har blitt gjennomført kurs og det jobbes med å innarbeide rutiner som skal 

sørge for at vi har fokus på energieffektiv drift av byggene våre.  

Tabell 1.7 Tabellen viser totalforbruk av energi fordelt på formålsbygg sammenlignet med kommunens målsetting 

Formålsbygg Energiforbruk 2015 
Målsetting for 

energiforbruk  

Skole 157 kWh/m2 135 kWh/m2 

Barnehage 194 kWh/m2 145 kWh/m2 

Kontorbygg 293 kWh/m2 145 kWh/m2 

Idrett 70 kWh/m2 205 kWh/m2 

Kulturbygg 210 kWh/m2 175 kWh/m2 

Sykehjem 257 kWh/m2 240 kWh/m2 

Industribygg 242 kWh/m2 185 kWh/m2 

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 
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Kommunen jobber videre med utfasingen av oljefyranleggene vi har. Vi er i planleggingsfasen av 

prosjektet og skal fra neste år gjennomføre utfasingen.  

Tabell 1.8: Tabellen viser totalforbruk av energi per bygg i 2015 

Bygg  BRA 
m2 

Energiforbruk kWh Energiforbruk 
totalt 

El Olje Gass Annet 

Barnehage 

Mårbakken 1 432 74 875    74 875 

Løvlia 1 102 103 987   56 885 160 872 

Elgen 550 147 203    147 203 

Lilleborg 704 122 193 5   122 198 

Løvenstad 650 124 863    124 863 

Sannum 905 215 431    215 431 

Heimen 960 201 376    201 376 

Torva 580 34 387    34 687 

Mårbakken 2 166 61 896    61 896 

Skole 

Løvenstad 3 503 215 788   11 589 227 377 

Marikollen 6 250 1 255 788 96 001   1 351 729 

Nordby 2 176 324 896    324 896 

Rud 3 684 640 863 1   640 864 

Sandbekken 8 025 1 570 235    1 570 235 

Fjerdingby 4 500 606 101    606 101 

Blystadlia 4 100 513 428    513 428 

Smestad 3 300 332 878  4 838  337 716 

Kontorbygg 

Rådhuset 6 211 1 844 447 47 969   1 892 416 

Sætervegen 254 40 793    40 793 

Sykehjem 

Løvenstadtunet 5 816 756 563   723 530 1 480 093 

Fjerdingby oms. 3 196 834 249    834 249 

Kulturbygning 

Aamodt grendehus 337 52 080    52 080 

Holt skole 222 53 642    53 642 

Sandbekkstua 67 25 970    25 970 

Idrettsbygg 

Marikollhallen  1 854 129 662 1   129 663 

Industribygning 

Verksted 1 541 373 480    373 480 

 

Oversikten viser totalforbruk av energi per bygg, og tilhørende oppvarmet areal (BRA, m2). Tallene er 

for 2015. Der hvor det er flere energikilder enn strøm så er disse omregnet til kWh for å kunne vise et 

totalbilde. Tallene i rødt er det knyttet usikkerhet til.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Arbeidet med å utarbeide en hensiktsmessig oversikt over eksiterende energiforbruk i 

kommunale bygg må fortsette, og det må utvikles et system for hvordan dette målrettet kan 

reduseres, i tråd med kommunens målsettinger. 
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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 

I kommunedelplan for klima og energi er det lagt inn et eget tiltak om miljøledelse. Tiltaket la opp til at 

det skulle gjennomføres en utredning knyttet til miljøsertifisering av egen bygg, med en målsetting om 

å miljøsertifisere alle kommunale virksomheter. Det ble som en oppfølging av dette gitt et oppdrag til 

en intern arbeidsgruppe bestående av deltagere fra eiendomsenheten, økonomienheten, 

rådmannskontoret, samt hovedtillitsvalgt høsten 2015. 

 

Formålet med oppdraget var å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag og gode styringsdokumenter for 

å gjennomføre en miljøsertifisering av alle kommunens bygg.  Arbeidsgruppa startet sitt arbeid i 

september 2015 og tar sikte på å levere dette i løpet av 2016.  

 

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.  

 

I løpet av 2015 ble to nye bedrifter i Rælingen miljøfyrtårnsertifisert. Dette var K-S Kjøttengros AS og 

ARKEL Romerike AS. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det anbefales at arbeidet med utredningen av et miljøledelsessystem for kommunen fortsetter 

slik det er startet opp og at forslag til sertifiseringsløsning og fremdriftsplan for dette vedtas 

politisk som foreslått i oppdraget.  

 Det bør informeres bedre om miljøsertifiseringsordningen for bedrifter på kommunens 

hjemmeside.  

 

  

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 
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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 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 en premiss som 

ikke ses isolert men i sammenheng med resten av bygg- eller anleggsprosjektet. Miljøprogrammet 

skal sørge for en synliggjøring av hvem som er miljøansvarlig og hvordan dette er forankret i 

prosjektet for de ulike fasene.  

I byggeprosjekter skal miljøprogrammet være med ved konseptevaluering og før det er gitt bevilgning 

til gjennomføring. Det skal politisk behandles ved konseptvalg. I anleggsprosjekter skal 

miljøprogrammet være en del av prosjektmappa. Byggherre er ansvarlig for at programmet fylles ut, 

dette delegeres til porteføljeansvarlig. 

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.   

 

 

 

 

 

 

  

MÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN 

Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle bygg- og anleggsprosjekter, større anskaffelser og i 

saksbehandlingen for øvrig 
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STATUS 

Nye byggeprosjekter 

Miljøoppfølgingsplanen er inkludert i rutiner for de prosjekter som faller inn under «Prosjektavdeling 

bygg» sitt ansvarsområde. Programmet følges for alle pågående og nye prosjekter. Alle potensielle 

avvik beskrives og dokumenteres. 

Løvenstadtunet nybygg og ombygging var bestemt før programmet ble vedtatt, men føringer er blitt 

innarbeidet også for dette prosjektet. Største endring var fra TEK-10 til passiv hus standard.  

Miljøoppfølgingsplanen kvalitetssikres ved at den godkjennes av de enkelte styringsgrupper for hver 

faseovergang (konsept, planlegging, gjennomføring, avslutning). Prosjekter hvor miljøprogrammet er 

tatt i bruk: 

 Nybygg ved Løvenstadvegen boliger er prosjektert og utføres i henhold til 

miljøoppfølgingsplanen.  

 Nye boliger for rusmiddelavhengige er prosjektert og utføres i henhold til 

miljøoppfølgingsplanen. 

 Nye del på Hauger boliger er prosjektert og utføres i henhold til miljøoppfølgingsplanen. 

 Ny del på Smestad skole er fortsatt i konseptfase, men miljøoppfølgingsplanen ligger som 

føring for konsept som skal vedtas høsten 2016. 

Vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter 

Miljøoppfølgingsplanen er implementert i byggehåndboka som eiendomsenheten nå utarbeider i 

samarbeid med andre enheter i Rælingen kommune. Nye vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter 

skal følge byggehåndboka.  

Hauger boliger blir det første prosjektet hvor kommunen prøver ut byggehåndboka og 

miljøoppfølgingsprogrammet.  

For prosjekter hvor det ikke er en styringsgruppe vil prosjektleder kvalitetssikre 

miljøoppfølgingsprogrammet.  

Anleggsprosjekter 

Kommunalteknikk jobbet i slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 med å implementere 

miljøoppfølgingsplanen i sin prosjektmal. Denne inngår nå som en del av deres lister over ting som 

gjennomgås på prosjekter, og vil bli tatt i bruk på de kommende prosjektene. 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 De største og seriøse entreprenørene har delvis strengere krav til miljøoppfølging enn 

Rælingen kommune. Hvis vi skal ligge i forkant og være en pådriver for å minimalisere 

miljøpåvirkning ved byggeprosjekter må vi revidere og stramme inn våre krav. Spesielt gjelder 

dette for vurderinger og føringer for påvirkning på ytre miljø. Det anbefales derfor at 

miljøoppfølgingsplanen revideres for nye byggeprosjekter.  
 Når det gjelder vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter og for anleggsprosjekter anbefales 

det at miljøoppfølgingsplanen inngår i alle kommende prosjekter slik det følger av de nye 

rutinene, og at det gjøres en vurdering av om programmet bør revideres i neste års 

tilstandsrapport.  

 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.  
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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 

Arbeidet med klimatilpasning i forbindelse med kommunedelplan klima og energi viste at det var 

behov for å jobbe mer overordnet med tema, før man tok stilling til hvilke type tiltak man skulle 

innarbeide i denne.  

 

 

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 
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Som en oppfølging av dette ble det lagt inn et tiltak i planen om at kommunen skulle gjennomføre en 

utredning for klimatilpasningsarbeid der utgangspunktet skulle være å se på følgende fire områder:  

1. Kunnskap og forståelse 

2. Metodikk og verktøy 

3. Tverrfaglig koordinering og forankring 

4. Planer og implementering 

Parallelt med dette arbeidet har Rælingen kommune i 2015 og 2016 deltatt i et KS nettverk for 

klimatilpasning. Deltakere i nettverket har vært fra kommunalteknikk, utbyggingsservice og 

rådmannskontoret. Disse ble av rådmannsgruppa gitt i oppdrag å ta stilling til, og komme med en 

anbefaling for, kommunes videre arbeid med klimatilpasning basert på områdene over. Dette arbeidet 

har resultert i en utredningen som kommer med konkrete anbefalinger for kommunens videre arbeid 

med klimatilpasning.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

Anbefalingen tar utgangspunkt i at det er omstilling som må stå i fokus og at de store hendelsene 

forårsaket av klimaendringer kan ivaretas gjennom kommunens overordnede beredskapsarbeid.  

Anbefalingen baserer seg på arbeidsgruppens egne erfaringer, e-postundersøkelse gjort blant 

kommunens enhetsledere, dialogmøter med nøkkelpersoner i kommunen og erfaringer og arbeid fra 

KS sitt klimatilpasningsnettverk som har gått over to år (2015 – 2016). 

Utredningens hovedkonklusjon er at begrepet klimatilpasning ikke er godt nok forankret i kommunen, 

det er ikke god nok kjennskap til ansvaret kommunen har i denne forbindelse og det er usikkerhet om 

hvordan man skal ivareta klimatilpasning i forvaltningen. Det anbefales derfor at det jobbes med 

konkretisering av dette, kunnskapstilegning, tydeliggjøring av ansvar og ansvarsfordeling, samt at 

forventningene til de ulike enhetene tydeliggjøres.  

Det er arbeidsgruppens oppfatning at det finnes svært mange verktøy og virkemidler for å kunne 

innarbeide klimatilpasning i kommunens forvaltning på en god måte. Anbefalingene fokuserer at på at 

disse imidlertid må forståes og tas i bruk på en annen måte enn vi gjør i dag.  

 Det anbefales at det gis tre oppdrag i etterkant med følgende titler:  

 

o Kommunen som plan- og bygningsmyndighet og som byggherre 

o Kommunen som tjenesteyter og eiendomsforvalter 

o Kommunen som beredskapsmyndighet 

Oppdragenes innhold og hvem som skal inngå i disse er konkretisert i utredningen.  

 Rapportering på klimatilpasningsarbeidet bør innarbeides som tiltak i tiltaksdelen til 

kommunedelplan for klima og energi.   
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Overvann i byer og tettsteder 

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet NOU – Overvann i byer og tettsteder. Et utvalg 

nedsatt av regjeringen foreslår endringer i lover og rammebetingelser som vil gjøre det enklere for 

kommunene å tilpasse seg klimaendringene, nærmere bestemt problemet med overvann. 

I utredningen foreslår utvalget blant annet å bruke åpne, blågrønne løsninger som gir større 

sikkerhet for avledning av store mengder overvann, og innebærer at vassdragsmiljø og 

opplevelseskvaliteter for befolkningen kan bevares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det foreslås blant annet: 

 At kommunene kan innføre et 

overvannsgebyr for å dekke kostnader 

forbundet med planlegging, etablering, 

drift og vedlikehold av både åpne og 

lukkede anlegg for overvann, inkludert 

gjenåpning av bekker. 

 At NVEs bistandsordning til flomsikring 

og miljøtiltak i vassdrag utvides til å 

omfatte gjenåpning av lukkede 

vassdrag. 

NOUen vier betydelig oppmerksomhet til åpne, 

blågrønne overvannstiltak som gjelder åpning 

av bekker, grøntområder som drenerer og 

forsinker vann, grønne tak, vegetasjonsdekket 

areal langs bekker og elver og så videre. Dette 

er tiltak som i tillegg til å forebygge skader fra 

overvann, også kan gi samfunnsnytte i form av 

positive effekter for naturmiljø og trivsel for 

befolkningen. 
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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 2015 hadde nettverket fire møter.  

 

Fokuset i nettverket har i stor grad 

vært informasjonsutveksling og et 

diskusjonsfora. Nettverket 

diskuterte blant annet forslag til 

planprogram for den regionale 

planen for klima og energi, som 

Rælingen kommune ga egen 

høringsuttalelse til.  

 

Rælingen, Skedsmo og Nittedal 

har i tillegg samarbeidet om et 

konkret prosjekt for 

energirådgivning til 

innbyggerne (se egen 

informasjonsboks om dette).  

 

 

  

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 

 

Kommunedelplan for klima og energi  
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ENØK-KAMPANJE  

Kommunene Rælingen, Skedsmo og Nittedal gjennomførte i uke 44 til og med uke 47 (21. oktober 

til og med 11. desember 2015) en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten 

var å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig og er en del av satsningen 

for å fremme innbyggernes engasjement knyttet til klima og energi, i tillegg til et ønske om 

konkrete reduksjon av energiforbruk. Kampanjen omfattet tilbud om ENØK-rådgivning til 

innbyggerne, gjennom hjemmebesøk av energirådgivere, rådgivning på telefon og nett, 

håndverkermøte samt markedsføring av kampanjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er et behov for samarbeid med de øvrige kommunene. I sine energi- og klimaplaner har 

kommunene flere tiltak og målsettinger som samsvarer. På samme måte står kommunene ovenfor 

mange av de samme øvrige 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. 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.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 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. 

 

  

Det var til sammen satt av 22 dager til 

telefonhenvendelser og 30 dager til hjemmebesøk. Det 

ble gjennomført 1951 energianalyser på nett. I tillegg 

ble det mottatt 181 telefonhenvendelser og gjennomført 

93 hjemmebesøk. Fordelingen var omtrent 50 % i 

Skedsmo og 25 % i henholdsvis Rælingen og Nittedal. 
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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.  

Status for arbeidet vil derfor bli gjort rede for i neste års tilstandsrapport.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det anbefales at arbeidet med lokal læreplan innenfor tema klima og energi for skolene og 

barnehagene i Rælingen fortsetter slik det er planlagt og at det i neste års tilstandsrapport 

gjøres en vurdering av hvordan den fungerer.  

  

MÅLSETTINGER FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN 

Økt læring i skolene og barnehagene knyttet til tema klima og energi  

Kommunedelplan for klima og energi  
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FORURENSNING OG 

AVFALLSHÅNDTERING 
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FORSØPLING OG ULOVLIGE AVFALLSFYLLINGER 

Forsøpling og ulovlig deponering er både 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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STATUS 

Innimellom oppdager eller mottar kommunen melding om forsøpling. Blant annet blir Myrdammen og 

Årnestangen friluftsområder utsatt for forsøpling flere ganger i året. Kommunen bruker mye ressurser 

til avfallshåndtering ved kommunens grøntområder, det gjelder alt fra store gjenstander til litt mindre 

forsøpling som emballasje og lignende. For å forhindre tilfeldig forsøpling, fins over 100 søppeldunker 

spredt rundt i kommunen som tømmes to ganger i uken, men kommunen bruker fremdeles store 

ressurser årlig på å rydde opp i områder hvor det forekommer forsøpling. Det er også flere områder i 

kommunen hvor det ofte rapporteres om privat dumping av ulovlig hageavfall.  

Kommunen følger opp alle henvendelser som gjelder forurensning og ulovlige avfallsfyllinger uansett 

rapportør og bruker.  

Utbyggingsservice har sammen med andre enheter startet arbeidet med å kartlegge rutiner på 

forurensningsfeltet, herunder gjelder rutiner for håndtering av forsøpling og ulovlige avfallsfyllinger.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Som en oppfølging av Tilstandsrapport 2015 - natur og miljø jobbes det med å utarbeide 

rutiner for håndtering av forsøplingssaker. Restbehovet for videreutvikling av rutiner og 

tydeliggjøring av hjemmelsgrunnlaget bør vurderes i neste års tilstandsrapport når de nye 

rutinene er på plass i løpet av 2016.  

 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 avfallsfylling (Blystadlia og Korsvegen).  

 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.  
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HENSATTE BILER 

Utbyggingsservice og kommunalteknikk har i høsten 2015 lagt en betydelig innsats i arbeidet for 

opprydning av hensatte biler.  

Fra før tar kommunen hånd om hensatte biler på kommunal grunn. Arbeidet som er gjort i høst er 

gjennomført med tanke på å rydde opp i hensatte biler på annen manns grunn. I løpet av høsten 

ble det gjennomført befaringer hvor det ble registrert hensatte biler på totalt 23 ulike steder i 

kommunen. Overvekt av stedene hvor hensetningen forekommer befinner seg sør i kommunen. 

Det antas at det er mer tiltalende å forsøple sør i kommunen da det er mindre publikum til å 

oppdage ugjerningen. Kommunen ser at snuplasser og parkeringsplasser ved innkjørsel til 

turområder er populære for hensetning.  

I etterkant av registreringen gikk administrasjonen igjennom funn fra befaring ved å kvalitetssikre 

oppmålte punkter for hensetning og det ble gjort en vurdering om hvorvidt bilvrakene fortsatt var i 

bruk, for eksempel til hobby. Kommunen har deretter vurdert om eiendomseier til stedet der de 

hensatte bilene befinner seg må foreta en opprydning. Til nå er det utsendt to pålegg for 

opprydning. Det jobbes med å få utsendt flere pålegg.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

NEDGRAVDE OLJETANKER 

Nedgravde oljetanker representerer 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 

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 

I 2013 gjennomførte kommunen en kartlegging over private oljetanker og disse ble lagt inn i et digitalt 

register. Kommunen kan nå registrere og ta ut opplysninger om hver tank på den enkelte eiendom; 

type, tilstand, tilsyn og så videre. Det kan tas ut rapporter som eksempelvis viser hvilke tanker som 

bør ha tilsyn i det enkelte år gitt at informasjonen er lagt inn om den enkelte tank. Opplysningene som 

per nå finnes om tankene er derimot i de fleste tilfellene svært mangelfulle. Det er derfor fremdeles 

stor usikkerhet knyttet til i hvilken stand disse er i. 

Kommunen har registrert 350 oljetanker. Det er å anta at det finnes flere enn dette. Av disse er 15 

tanker sanert forskriftsmessig. 52 tanker er registrert ikke i bruk, men ikke sanert. 259 tanker er 

registrert i bruk og 24 tanker finnes det ingen informasjon om. Ved eierskifte mangler ofte informasjon 

om nedgravde oljetanker, spesielt hvis fyrrommet er fjernet. Ny eier har derfor ingen kjennskap eller 

informasjon om tanken på eiendommen. 

Kommunen mottar jevnlig spørsmål om hvordan oljetanker kan fjernes. I den forbindelse bruker 

kommunen et standardskriv for å opplyse hvordan man kan fjerne oljetanker. Det er eier av oljetanken 

som må påta seg kostnaden for fjerning av den. Man kan søke om støtte fra Enova for 

gjennomføringen. Kommunen tilbyr ikke støtte for fjerning av oljetank.  Det oppleves positivt at 

kommunens innbyggere ønsker å fjerne oljetanker uten pålegg fra kommunen.  

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Kommunen bør fortsette med å utarbeide en full oversikt over alle oljetanker.  
 Det er stor forurensningsfare fra ståltanker som er eldre enn 15 år og disse bør kontrolleres 

hvert 5 år etter de første 15 årene.  
 Det bør vurderes om man på nytt skal gå ut og informere eiere av oljetanker om hva de er 

forpliktet til og om et eventuelt forbud mot fossil brensel til oppvarming fra 2020.  

 Det bør også vurderes om kommunen skal rette tiltaket om innbyggerkampanje i 

kommunedelplan for klima og energi mot utfasing av oljefyr.  

 Det bør utarbeides rutiner for hvordan kommunen skal gå frem i avvikshåndteringssaker i 

forbindelse med nedgravde oljetanker.  

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, 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. Værforholdene kan bety at vi må salte når som helst. 

Kommunens rolle innenfor veisalting er knyttet opp mot trafikksikkerhet, trygge ferdselsveier, og 

fremkommelighet. Veisalting er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen. Dette er en oppgave knyttet 

til sikker ferdsel på vei.  

Tilførsel av natriumklorid (veisalt) til overflatevann (flora og fauna), grunnvann og på planter og i jord 

kan bidra til miljøkonsekvensene for disse i litt ulik form avhengig av flere faktorer som blant annet 

mengde. 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 2015 – 2016 viser en positiv trend i forbruk av saltmengder på kommunale veier, dette kan 

tilskrives en vinter med en mindre varierende temperaturer og større benyttelse av grus som 

strømiddel. En reduksjon er også et resultat av benyttelse av mer moderne utstyr for salting, samt 

større fokus på opplæring ved å møte klimaforandringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Figuren viser forbruk av salt i perioden 2013 – 2016, 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 strø mengder, fokus på opplæring for å møte 

klimaforandringer.  
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VANNKVALITET I VASSDRAGENE 

Det er mye vann i Rælingen og et godt vannmiljø gir oss muligheter til å fiske, drive jordbruk og 

friluftsliv. Det er EU sitt rammedirektiv for vann som danner grunnlaget for mye av arbeidet med 

vannkvalitet i vassdragene i Norge.  

Vanndirektivet, som ble gjeldende for Norge i 2009 gjennom EØS avtalen, signaliserer en ny helhetlig 

og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge og resten av Europa. 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. En vannregion består av ett eller flere 

tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Vannet skal forvaltes som en helhet fra 

fjell til fjord, det vil si at det er de naturgitte grensene for nedbørfeltene og tilhørende kystområder som 

skal danne forvaltningsgrensene. Rælingen kommune ligger i sin helhet innenfor vannregion Glomma. 

Vannregionen består av 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 vårt. Vannforvaltningsplanene inneholder miljømål som skal 

oppnås i løpet av en seksårig planperiode. Vannområdene er nå inne i planperioden 2016-2021 og 

forvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016-21 ble vedtatt i desember 2015. Forvaltningsplanen er 

det styrende dokumentet for arbeidet i vannområdene til Rælingen. Formålet er å beskytte og om 

nødvendig forbedre miljøtilstanden i vannområdet. Vanndirektivet har som generelt mål at alle 

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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vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå «god kjemisk og 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.  

Etter gitte kvalitetskriterier skal vannkvaliteten i vannområdet innen tidsfristen inneha god kjemisk og 

økologisk tilstand. God kjemisk og økologisk tilstand skal om mulig være tilnærmet naturtilstand. 

Forurensning skal fjernes og tiltak skal settes inn der det trengs for å styrke miljøtilstanden gjennom 

målrettede planer, herunder riktig arealforvaltning. Det skal heller ikke gjennomføres tiltak som kan 

bidra til å forringe en vannforekomst miljøtilstand.  

 

 

TILSTANDSKLASSIFISERING OG MILJØMÅL 

 

 

 

 

 

 

MILJØMÅL 

 

 

 

Tiltak må iverksettes 

 

 

 

 

Fig 5: 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. Begge 

vannområdene er organisert på samme måte. 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 prosjektleder. Prosjektleder 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. I 

tillegg til de nasjonale portalene vann-net.no og 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 

 



 

84 
 

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, massedeponi og noe kommunalt avløp som 

bidrar til dårlig til moderat tilstand. Øyeren er i god tilstand. Dette er en innsjø med stor 

vanngjennomstrømning og innsjøen har hittil vist stor evne til å motstå ytre påvirkninger. 

 
Tabell 1.9: Viser vannforekomstene i Rælingens tilstand i 2015 

   Vannforekomst med økologisk tilstandsvurdering 

Vannområde Leira-Nitelva 

Øvre Losbyvassdraget (ikke klassifisert tilstand, men antatt moderat) 
 

Tilløpsbekker Fjellhamarelva-Sagelva 
 

Tilløpsbekker til Svellet under marin grense (ikke klassifisert tilstand, men utfra påvirkninger 
sannsynligvis dårlig til moderat) 

 

Nedre Nitelva 
 

Svellet 
 

Vannområde Øyeren 

Øyeren Nord 
 

Ramstadbekken og Grinibekken  
 

Nordbyåa  
 

Nordbysjøen (Nordbytjern i vann-nett) 
 

Tomter 
 

Byåa, del Rælingen  
 

Gjeddevann (Gjeddetjern i vann-nett) 
 

Sideelver til Børtervanna (god tilstand i Rælingens del) 
 

Øyerdelta, grunnvann (god kjemisk tilstand)  

 
 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det anbefales at arbeidet med å få redusert forurensingstilførselen til vannforekomstene 

fortsetter i tråd med de overordna planene for vannforvaltning og at dette innarbeides i planer 

for de ulike enhetene.  

 I en del vannforekomster over marin grense er forsuring fortsatt et problem. I disse 

forekomstene foretas det kalking for å opprettholde tilfredsstillende pH (se kapittel 

Fiskeforvaltning). Dette bør fortsette.  

 Det bør utarbeides rutiner for hvordan kommunen behandler saker etter § 12 i vannforskriften 

der de er myndighet, slik at vurderingen kommer så tidlig som mulig inn i saksbehandlingen. 
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NY REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING 

 I VANNREGION GLOMMA 

 

 

 

 

 

§ 12 I VANNFORSKRIFTEN 

§ 12 blir direkte anvendelig når det er vedtatt vannforvaltningsplaner hvor den aktuelle 

vannforekomsten inngår. Det betyr at når vi nå har fått en ny regional forvaltningsplan vil § 12 

gjelde for alle vannforekomster i Rælingen 

Paragraf 12 omhandler hvordan nye inngrep skal vurderes når tilstandsklassen i en vannforekomst 

forventes å bli forringet eller at miljømålene ikke nås. Det må vurderes konkret om § 12 kommer 

inn ved utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner, eller om vurderingen ivaretas gjennom 

senere saksbehandling.  

Det er sektorregelverket som er hjemmelen for det aktuelle vedtaket, og § 12 gir således ikke i seg 

selv hjemmel til å tillate eller avslå et tiltak. Vilkårene i bestemmelsen må imidlertid være oppfylt for 

at det skal kunne gis tillatelse etter det aktuelle sektorregelverket.  

Det er den aktuelle sektormyndigheten for det omsøkte tiltaket som foretar vurderingen etter § 12, 

både om den kommer til anvendelse og om vilkårene i § 12 er oppfylt. Det vil si at i saker som 

vedtas etter plan- og bygningsloven er det kommunen som skal foreta denne vurderingen.  

Vurderingene etter vannforskriften § 12 suppleres blant annet av de alminnelige bestemmelsene 

om bærekraftig bruk i naturmangfoldloven kapittel II. Det følger indirekte av § 12 at ny virksomhet 

som ikke hindrer at miljømålene nås, eller som ikke medfører at tilstanden forringes, kan tillates 

uten at vilkårene i annet ledd vurderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når en regional vannforvaltningsplan er 

godkjent av regjeringen skal de legges til grunn 

for all virksomhet og planlegging i vannregionen 

og kommunen.  

Forvaltningsplan for Glomma ble vedtatt i 

fylkestinget i desember 2015 og sendt over til 

departementet for godkjenning. Godkjenningen 

er forventet å komme i løpet av våren 2016 
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UTSLIPP FRA SPREDTE AVLØP 

Private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløp defineres som spredte avløp. Spredte 

avløpsanlegg skal ha utslippstillatelse som er gitt og fulgt opp av kommunen som lokal 

forurensningsmyndighet. Anleggene kan være 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 

forurensningsmyndighet gir utslippstillatelser, utfører tilsyn, følger opp eksisterende tillatelser og 

sender pålegg om utbedring. Kommunalteknikk og VA avdelingen skal legge til rette for kommunal 

tilknytning der det fra kommunens side er økonomisk hensiktsmessig.  

STATUS 

Det er 103 husstander i Rælingen kommune med private avløpsanlegg. Av disse er det 12 husstander 

med minirenseanlegg og 2 husstander med filterbedanlegg. Disse 14 har utslippstillatelse og anlegg 

som skal kunne oppfylle kravet i forurensingsforskriftens § 12-8 angående utslipp av fosfor og 

nitrogen. De resterende husstandene har kun slamavskiller/septiktank, slamavskiller med 

spredegrøfter/infiltrasjon/sandfilter, tett tank eller biologisk toalett og gråvannsutslipp. Disse har 

utslippstillatelser fra 1970-80-tallet som ikke oppfyller dagens krav i forurensingsforskriften. 

 

Av de 103 husstandene som ikke er koblet til kommunalt spillvann, er det omtrent 70 husstander som 

ligger i rimelig nærhet til en kommunal ledning og kan kobles til. Det er gitt varsel om pålegg eller 

pålegg om tilkobling for rundt 40 husstander. De resterende 30 husstandene har en kommunal ledning 

i rimelig nærhet eller vil ved utbygging sannsynligvis få en kommunal spillvannsledning i rimelig 

nærhet, i løpet av omtrent 5 år. Disse vil da få krav om tilkobling.  

 

Det er omtrent 33 husstander som på sikt ikke kan kobles til en kommunal spillvannsledning.  

 

Det er koblet ut 3 private avløpsanlegg i 2015. Disse er blitt tilknyttet kommunal spillvannsledning. 

 

 

UTSLIPP AV AVLØPSVANN 

Formålet (…) er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann 

Forurensningsforskriften § 11-1  
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ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det bør i 2016 fattes et kommunalt vedtak som gir anledning til å oppheve de gamle 

utslippstillatelsene for den enkelte eiendom og vedta nye utslippstillatelser som oppfyller 

forurensningsforskriftens § 12-8. Et slikt vedtak vil gi en raskere og mer effektiv opprydning av 

gjenværende spredt avløp. Det vil medføre at husstandene må investere i nye private 

renseløsninger, men bidra lokalt til bedre miljø samt minske utslipp av bakterier, nitrogen og 

fosfor til følsomme resipienter.  
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IGJENFYLLING AV BEKKER 

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 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 

Det finnes ingen oversikt over i hvilke saker eller i hvor mange saker det er gitt tillatelse til å lukke 

bekker. Det finnes heller ingen helthetlig oversikt over hvor det er lukket bekker i kommunen. 

 

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING 

 Det bør kartlegges hvilke bekker som er lukket.  

 Saker hvor det tillates bekkelukking bør registreres. 

 I byggesaker hvor det oppdages gjenfylte bekker som går over eiendommen, bør gnr/bnr 

registreres inn i en liste med vedlagt skisse over bekkeløp. På sikt kan en slik liste visualiseres 

i kart for å få bedre oversikt. 

 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.  

  

 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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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 de 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.  

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 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. 

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 

 

 

 

 

 



 

90 
 

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 

Det er utarbeidet et støykart for kommunen i 2013 (faktisk situasjonskart).  Det er gjennomført 

støykartlegging for kommunen som viser nåværende støysituasjon. Tiltak for å få ned støy er foreslått 

i en handlingsplan. Derimot er det ingen økonomi i handlingsplan, så tiltakene har ikke vært så 

effektive. 

Det er også laget kart for framskrivning av støy i henhold til retningslinje T-1442. I støykartet er det 

avsatt 5 avviksområder med mildere krav til støy enn hva gjeldende regelverk normalt stiller krav til 

ved etablering av nye bygninger. Kommunen har vurdert at disse områdene ligger såpass sentralt at 

hensyn til utbygging gir mindre krav til støy. Planleggere og byggesaksbehandlere bruker kartet for 

støyframskrivningen ofte. For boliger som ligger i områder med over 60db i utendørsstøy foretas det 

en innendørs støykartlegging.  

Kommuneplan 

Ved å ta stilling til langsiktige utfordringer innen støyforurensning i kommuneplanen og i planleggingen 

etter plan- og bygningsloven kan kommunen være med på å sikre innbyggerne mot støyplager som 

kan ha negative konsekvenser for helsen.  

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. 

Stilleområder 

I kommuneplanens støykart er det avsatt et stilleområdet etter støyretningslinje T-1442. Til nå er 

Rælingen kirkegård avsatt som stilleområdet. Området ved Rælingen kirke 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.   

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 innarbeide bedre rutiner for kartlegging av støy.  

 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.  
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VURDERING OG GRUNNLAG 

FOR VIDERE ARBEID 
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VURDERING OG GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID 

Vurderingene gjort i denne delen baserer seg både på den faglige gjennomgangen av de ulike 

temaene og arbeidet med utarbeidelsen av rapporten. I denne delen følger en beskrivelse og 

anbefaling av hvor det bør rettes innsats for å kunne forvalte naturen og miljøet på best mulig måte i 

kommunen.  

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 utvikling på dette feltet.   

Rapporten viser at kommunen har en god oversikt over sårbar og sjelden natur, samt at det jobbes 

systematisk med å oppnå både kommunens og nasjonale målsetinger på mange av fagområdene. Det 

er allikevel flere områder hvor den stedfestede informasjonen og kunnskap om påvrikning på natur 

kan bli bedre. Årets rapport viser at kommunens rolle og myndighet bør tydeliggjøres på noen områder 

og at kommunens systematiske arbeid med natur og miljø bør videreutvikles for å bedre kunne ivareta 

mange av de øvrige utfordringene rapporten avdekker.  

Rapporten gir ingen prioriteringer for arbeidet, men beskriver en anbefaling for videre utvikling. Den 

skal således gi kommunen et grunnlag for en videre prioritering i kommende handlingsprogram. 

Rapportens ulike kapitler beskriver hva det konkret bør jobbes med for å tette eventuelle gap i 

forvaltningen knyttet til det enkelte fagområdet. Når disse vurderes samlet gir det grunnlag for å kunne 

avgrense tre hovedområder for innsats i perioden fremover og som vil bidra til å styrke kommunens 

forvaltning av natur og miljø. De tre hovedområdene er som følger: 

ROLLE OG MYNDIGHET 

Arbeidet både med fjorårets og årets rapport avdekker at det er hjemmelsgrunnlag som bør 

tydeliggjøres, rolleforståelse som bør jobbes med, grenseganger mellom enhetene som bør gås opp 

og begreper som bør forstås og konkretiseres. Det anbefales at det brukes tid på å forstå 

miljølovgivningen og overordna føringer, hvilke muligheter og myndighet dette gir kommunen, hva det 

pålegger oss, og at det ut i fra dette jobbes med bedre systemer og rutiner for å ivareta dette.  

SYSTEMATISK ARBEID MED NATUR OG MILJØ 

Arbeidet med rapporten har synliggjort muligheter for hva som finnes av informasjon. For å gjøre 

tilstandsrapporten til et godt styringsverktøy anbefales det at når rapporten skal utvikles videre bør det 

utarbeides et system for rapportering og registrering av saker på de ulike temaområdene. Dette bør 

ses på i sammenheng med kommunens helhetlige og systematiske arbeid med natur og miljø som bør 

videreutvikles.  

KUNNSKAP OG INFORMASJON 

Press på arealene, stadig større krav til vurdering og beslutninger som gjøres av forvaltningen og 

raske endringer i samfunnet, gjør at kommunen opplever et større og større behov for stedfestet 

informasjon. I tillegg til behovet for dette i forvaltningssammenheng har befolkningen rett til kunnskap 

om naturens tilstand, både lovfestet i Grunnloven og i miljøinformasjonsloven. 

For å sikre en helhetlig forvaltning av kommunens natur og miljøressurser gjennom en bærekraftig 

arealforvaltning, 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. Selv om kommunens kartleggingsstatus tilknyttet natur 

anses som god, avdekker rapporten flere områder hvor den stedfestede informasjonen kan bli bedre. 

Det anbefales at innsatsen rettes mot de områdene hvor man opplever eller ser potensial for konflikter 

eller der det foregår mye saksbehandling som i dag vurderes fra sak til sak. Videre avdekker rapporten 

at det på flere områder er behov for bedre informasjon om hvordan befolkningen kan bidra til å bedre 

tilstanden av kommunens natur.  
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ORD- OG BEGREPSFORKLARING 

 

 

Naturmangfold Biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold 

som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning 

Norsk rødliste for arter Rødlista er en oversikt over arter som er vurdert til å ha en risiko for å 

dø ut fra Norge og arter som har dødd ut. Vurderingene er basert på 

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sine kriterier.  

Norsk rødliste for arter 2010 inneholder 4599 arter, hvorav 2398 er 

truet. Av de truete artene er 276 vurdert som kritisk truet 

(CR), 872 som sterkt truet (EN) og 1250 som sårbare (VU). 

Norsk rødliste for 

naturtyper 

«Norsk rødliste for naturtyper 2011» inneholder resultatene fra den 

første rødlistevurderingen av naturtyper. Den er primært laget for å gi 

forvaltningen et bedre kunnskapsgrunnlag for å forvalte naturområder. 

Det er imidlertid viktig å være klar over at fastsetting av en slik risiko 

ikke alene er nok til å gjøre prioriteringer for nasjonal forvaltning av 

naturtyper. 

Rødlista for naturtyper omfatter 80 ulike naturtyper. Av disse 

er 40 vurdert som henholdsvis kritisk truet, sterk truet og sårbar, og 

betegnes derfor som truete naturtyper. 

Svartelista Svartelista er en vurdering av økologisk risiko for fremmede arter som 

kan reprodusere her til lands. Resultatet presenteres i publikasjonen 

«Fremmede arter i Norge - med Norsk svarteliste 2012». 

I alt er det påvist 2320 fremmede arter i norske områder. 

Artsdatabanken har vurdert 1180 av disse med tanke på om de utgjør 

en økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper. I tillegg er det 

vurdert 203 såkalte dørstokkarter. 

Fremmede skadelige 

arter 

En fremmed art er en art som er blitt innført til områder den normalt 

ikke lever i.  

En del fremmede arter gjør stor skade i området de sprer seg til. Disse 

kaller vi fremmede skadelige arter. Bare arealendringer utgjør en 

større trussel mot naturmangfoldet på jorda, sammenlignet med 

fremmede skadelige arter.  

En fremmed skadelig art kan påføre skade på naturmangfoldet for 

eksempel ved å endre strukturen på naturtyper, fortrenge arter som 

finnes naturlig på stedet eller være bærer av parasitter og sykdommer.  

Mange av de fremmede artene som finnes i Norge utgjør liten eller 

ingen trussel mot naturmangfoldet, mens en del fremmede arter gjør 

stor skade i området de sprer seg til. Disse utgjør det vi i denne 

sammenheng kaller en økologisk risiko.  
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ORD- OG BEGREPSFORKLARING 

 

 

Naturtype Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de 

miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster 

som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer 

geologiske forekomster 

Utvalgt naturtype Noen naturtyper er særlig viktige for det biologiske mangfoldet. Dette 

er naturtyper som er spesielt artsrike, er levested for arter som er på 

rødlista eller har en spesiell funksjon for enkelte arter 

Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper, og det 

er kongen i statsråd som fastsetter forskrift som angir bestemte 

naturtyper som utvalgt. Hul eik er en utvalgt naturtype. 

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde. 

Vannforekomst For å gjennomføre EU sitt rammedirektiv for vann (vanndirektivet) 

forutsetter forskrift om rammer for vannforvaltning i Norge 

(vannforskriften) at det lages vannforvaltningsplaner for alt vannet vårt.  

Forskriften deler Norge inn i elleve vannregioner. En vannregion 

består av ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende 

grunnvann og kystvann. Rælingen kommune ligger i sin helhet 

innenfor vannregion Glomma, som består av 14 vannområder, 

deriblant vannområde Leira-Nitelva og vannområde Øyeren som 

Rælingen kommune er en del av. 

Vannområdene er delt inn i vannforekomster. Rælingen kommune har 

15 slike vannforekomster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/eu/Utrykt_vedlegg_300L0060%20_2_.pdf
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
http://www.vannportalen.no/397065_drWQsGBBmVk.img
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