
 

 
RÆLINGEN KOMMUNE 

 
Saksframlegg 

Arkivkode/-sak: 
Regulering / 2017/228-6  

 

Saksbehandler: Christanse Reitan Yttervik 

 

 

  

Saksnr. Utvalg Møtedato 
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Behandling av mindre endring av reguleringsplan for Smestad, gnr. 97 bnr. 20 m.fl. 
 

Rådmannen tilrår Planutvalget å fatte følgende vedtak: 

Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd en mindre 

endring av reguleringsplan for Smestad, gnr. 91 bnr. 20 m.fl., vedtatt av kommunestyret 

12.11.2003. Reguleringsplankartet endres i samsvar med endringer vist på vedlagt kartutsnitt, 

datert 10.05.2017. 

 

 

Saksprotokoll i  Planutvalget - 13.06.2017  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd en mindre endring 

av reguleringsplan for Smestad, gnr. 91 bnr. 20 m.fl., vedtatt av kommunestyret 12.11.2003. 

Reguleringsplankartet endres i samsvar med endringer vist på vedlagt kartutsnitt, datert 10.05.2017. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Smestad, datert 10.05.2017 

 Nabovarsel, datert 10.05.2017 

 Kartutsnitt med foreslått mindre endring, datert 10.05.2017 

 Melding om vedtak i Planutvalget saksnr. 0001/04, datert 10.03.2004 

  

 

 

Saksutredning    

1. Sammendrag 

Eiere av eiendommene gnr. 96 bnr. 103 og gnr. 96 bnr. 15, som utgjør felt B8 i 

reguleringsplan for Smestad, ønsker å endre reguleringsplanen slik at grensen mellom felt B8 

og felt B3 stemmer overens med eiendomsgrensen. Begge feltene er regulert til boligformål. 

 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

I reguleringsplanen for Smestad, gnr. 97 bnr. 20 m.fl. er en liten del av eiendommen gnr. 96 

bnr. 15 regulert inn som en del av felt B3, mens eiendommen ellers ligger innenfor felt B8. I 



forbindelse med at det nå ønskes å bygge ut felt B8, er det behov for en mindre endring av 

reguleringsplanen slik at feltgrensen og eiendomsgrensen stemmer overens.  

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

Reguleringsplan for Smestad, gnr. 97 bnr. 20 m.fl. ble vedtatt av kommunestyret 12.11.2013. 

I sak 0001/04 behandlet Planutvalget klager på reguleringsplanen, og for klage fra eierne av 

gnr. 96 bnr. 103 og gnr. 96 bnr. 15 (felt B8) ble følgende vedtak fattet: «[…] Avvik 

vedrørende eiendomsgrense i øst tas som mindre vesentlig endring av reguleringsplanen når 

kartforretning er utført.» 

 

3.

1 

Forhold til relevante styringsdokumenter 

Plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd gir kommunestyret adgang til å delegere 

myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta 

utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. For utfylling, endring og oppheving 

av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Før det 

treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eiere og festere av 

eiendommer som direkte berøres av vedtaket, slik at de gis anledning til å uttale seg. I 

lovkommentar til plan- og bygningsloven står det at med mindre endringer menes endringer 

som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. For eksempel vil 

endring av arealformål ikke være en «mindre» endring. Kommunes avslag på henvendelse 

om å foreta endring i reguleringsplan vil ikke kunne påklages. 

 

4. Sakens innhold  

Endring av feltgrense 

I gjeldende reguleringsplan er eiendommene gnr. 96 bnr. 103 og gnr. 96 bnr. 15 regulert 

hovedsakelig til boligformål, og utgjør felt B8 i reguleringsplanen. Eiendommen gnr. 96 bnr. 

6, som utgjør felt B3 i reguleringsplanen, er også regulert til boligformål. 

 

 



Utsnitt fra reguleringsplan. 

 

Eiendomsgrensen mellom gnr. 96 bnr. 15 og gnr. 96 bnr. 6 samsvarer ikke helt med grensen 

mellom felt B8 og felt B3. Forslaget til mindre endring av reguleringsplan har som hensikt å 

endre grensen mellom feltene slik at den samsvarer med eiendomsgrensen. Kartutsnittet 

nedenfor viser det aktuelle arealet i rød skravur. Arealet er på ca. 42 m2. 

 

 
Kartutsnitt med markert areal i rød skravur. 

 

Varsel om mindre endring 

Eier av gnr. 96 bnr. 15, Øyvind Andreassen, sendte ut varsel om mindre endring av 

reguleringsplan til berørte naboer og eiere av berørte eiendommer i brev datert 10.05.2017, 

med frist for å komme med merknader til varselet innen 31.05.2017. I varslingen ble det gitt 

skriftlig informasjon om forslag til mindre endring, samt vedlagt kartutsnitt som viser forslag 

til endring. 

 

Det har ikke kommet noen merknader til varslingen av mindre endring. 

 

5. Rådmannens vurdering 

Forslaget til mindre endring innebærer ikke en endring av arealformål, kun en endring av 

grensen mellom to felt som begge er regulert til boligformål. Konsekvensen av den mindre 

endringen er at feltgrensen stemmer overens med eiendomsgrensen. Endringen vil ikke føre 

til at felt B3 ikke kan utnyttes slik det er tenkt i gjeldende reguleringsplan. 

 

Den mindre endringen er i tråd med vedtak gjort av Planutvalget i forbindelse med 

behandling av klager på reguleringsplan for Smestad, se pkt. 3 i saksfremlegget. 

 



5.

1  

God folkehelse i befolkningen  

Forslag til mindre endring av reguleringsplan vil ikke ha innvirkning på folkehelsen. 

 

5.

2  

Trygt og sikkert lokalsamfunn  

Forslag til mindre endring av reguleringsplan vil ikke ha innvirkning på trygghet og sikkerhet 

i lokalsamfunnet. 

 

5.

3  

Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Forslag til mindre endring av reguleringsplan vil ikke ha innvirkning på miljø- og 

klimautvikling. 

 

5.

4  

Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Forslag til mindre endring av reguleringsplan vil ikke ha innvirkning på forvaltning av 

kommunens ressurser. 

 

5.

5  

Prinsipielle avklaringer 

«Mindre endring», jfr. plan- og bygningslovens § 12-4: 

Rådmannen mener at endringen som er foreslått i plankartet ikke har nevneverdig betydning 

for noen berørte parter eller interessenter. Den foreslåtte endringen innebærer flytting av 

feltgrense mellom to felt regulert til boligformål, og dermed ingen endring av arealformål. 

Det gjenværende arealet av felt B3 vil fortsatt kunne bebygges som tenkt i gjeldende 

reguleringsplan. 

 

6. Oppsummering og konklusjon 

Rådmannen tilrår planutvalget å vedta forslaget til mindre endring, da dette vil gi samsvar 

mellom feltgrense og eiendomsgrense. 

 

 

 

Rælingen, 31.05.2017 

 

 

Eivind Glemmestad 

rådmann 

 

 

 


