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Bakgrunn
Forut for anmodningen om oppstartsmøtet har forslagsstiller, i samarbeid med Rælingen kommune, utarbeidet 

forslag til områdereguleringsplan for inntil 400 boenheter på Hansefellåsen. 

Vedtaket til oppstart av planarbeid åpnet for en parallell prosess med samtidig detaljregulering for deler av 

Hansefellåsen. 

Det har vært avholdt 5-6 samarbeidsmøter under utarbeidelsen av områdeplanen, og i prosessen har vi kommet til 

enighet om å starte utviklingen fra den nordre delen av området, i tilknytning til Kirkebyvegen.
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Foreslått plangrense

Endelig plangrense avklares i oppstartsmøtet.

• Kirkebyvegen er regulert av Rælingen 

kommune relativt nylig (2011).

• Turveg/gangsti ivaretatt i 

områdereguleringen.

• Er det tilstrekkelig å regulere grøntområdet i 

områdereguleringsplanen – kan det utelates 

i denne reguleringsplanen?

.
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Kort om planideen

Regulere for tett/ lav bebyggelse med 

adkomst fra Kirkebyvegen. 

Skissevurderinger fra områdeplanen tilsier et 

antall på ca. 90 enheter ved konsentrert 

bebyggelse på ca. 35 dekar gult område.

Forutsetter en oppgradering av 

Kirkebyvegen ihht. reguleringsplanen vedtatt 

i 2011.

Stedvis meget bratt terreng fordrer 

terrengtilpasning, og spesialtilpasset 

bebyggelse med mulig parkering i 

underetasje. 
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Planfaglige tema

• Tilgjengelighet

• Sol- og skygge

• Uteoppholdsareal

• Lekeplasser

• Parkeringsnorm

• Høydebegrensning

• Massebalanse

• Anleggstrafikk

• Avfallshåndtering

Planens behov / rekkefølgebestemmelser:

Opparbeidelse av nødvendig infrastruktur 

som veg, tursti, VA mm. Omfanget bør 

avklares i oppstartsmøtet, og i tilstrekkelig 

grad balansere kapitalbelastningen for 

utbygger i en tidlig fase av utbyggingen.
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Særskilte delutredninger

Behov for følgende utover det som er gjort i 

områdeplanen; 

Grunnforhold

Vann, avløp og overvann

Støy (dersom innenfor gul eller rød sone)

Trafikkvurdering av kapasitet i Kirkebyvegen

Kalkyle knyttet til opparbeidelseskrav fra 

kommunen. Sees i sammenheng med 

utbyggingsavtalen.
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Medvirkning

Det ble arrangert et åpent informasjonsmøte i 

forbindelsen med planoppstart av 

områdereguleringsplanen. 

Forslagstiller vurderer det slik at det kun er 

behov for lovens minstekrav (PBL §§5.1 og 5.2) 

til medvirkning i denne aktuelle 

detaljreguleringsplanen.

Dersom hensiktsmessig kan det informeres om 

detaljreguleringsplanen parallelt med høringen 

av områdeplanen.
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Konsekvensutredning

Ny forskrift om konsekvensutredning med ikrafttredelse den 01.07.2017.

Forslagsstiller skal vurdere om planen omfattes av § 6, § 7 eller § 8 (§ 10). 

Forslagstillers vurdering er at 6 og 7 ikke kommer til anvendelse for denne planen. 

Det aktuelle området innenfor planavgrensningen er tidligere konsekvensvurdert i 

kommuneplanen og i utkastet til områdereguleringsplan. Det er ingen nye forhold som medfører 

vesentlige virkninger etter § 8. 
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Utbyggingsavtale
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Plan- og bygningsloven regulerer innholdet i en utbyggingsavtale.

Detaljreguleringsplanen vil utløse nødvendige tiltak for opprustning av veg- og infrastruktur utenfor 

planområdet, og Block Watne har erfaringstall fra et tilsvarende område på Ulleråsen. 

Forslagsstiller foreslår at det settes i gang en parallell prosess samtidig med utarbeidelsen av 

detaljreguleringsplanen for å kartlegge kostnadene med disse tiltakene.

Block Watne henstiller til at det benyttes en mal for utbyggingsavtale i et nøytralt og balansert format, 

tilsvarende Norsk Standard el.



Kontaktinformasjon
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Forslagsstiller:

Block Watne AS avd. Romerike

v/ prosjektutvikler Henry Dahl Johansen

hdj@blockwatne.no

Mob; 46923670

Plankonsulent:

Øvre Romerike Prosjektering AS

v/ Alf Kristian Nyborg

akn@orp.no

Mob: 92653732



Skaper gode bomiljøer for folk flest
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