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Til berørte parter og offentlige instanser, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID 
FOR NY GANGVEI MELLOM BORGEN OG NYLAND MED 
TILGRENSENDE BOLIGAREAL MOT Fv.120  

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det skal igangsettes arbeid 
med detaljregulering for bygging av gangvei langs Nitelva fra Borgensberget til Nyland i 
Rælingen kommune, som vist på kartutsnitt. I tillegg varsles oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale i h. t. ovennevnte lov § 17-4. 
 
Arealene avsatt til boligformål mellom Fv. 120 og elven er medtatt for stadfesting av 
eksisterende formål. Planområdet er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til boligområde, 
friområde og hensynssone for flom. Planområde grenser inn mot, samt går litt inn i, 
reguleringsplanen for Fv. 120 med tilstøtende vegnett på strekningen Skolevegen – Aamodt, 
stadfestet 31.08.1984, samt reguleringsplan for område øst for Fv. 120 fra Sundvegen til 
Lognsdalen, stadfestet 29.12.1970. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til 
konsekvensutredning, jfr. Forskrift om KU fra 1. juli 2017. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gangvei på eiendommene: 
 

GNR/BNR: DEL AV 103/4, 103/6 OG 119/18 

 
i forbindelse med regulering av boligbebyggelse på Borgen, se oppstartvarsel for Borgen på 
kommunens hjemmeside WWW.ralingen.kommune.no. 
Gangveien er en videreføring av gangvei i reguleringsplanen for Borgensberget, vedtatt 
15.06.2016. 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til forslagsstiller Arcasa Arkitekter AS, Sagveien 
23 C, telefon 22 71 70 70, e-post peraxel@arcasa.no. Varsel om oppstart av reguleringsarbeider 
kunngjøres på kommunens hjemmeside. 
 
Bemerkninger vedrørende reguleringsarbeidet bes rettet til forslagsstiller, med kopi til 

Rælingen kommune, PB 100, 2025 Fjerdingby eller postmottak@ralingen.kommune.no , 

innen 15. mars 2018. 

 
Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling. 
 

 



Forslagsstiller for planarbeidet er Jacaranda Eiendom AS. 
 
 
Oslo 06.02.2018 
ARCASA arkitekter AS 
 
 
 
 
Per Axel Løken 
Sivilarkitekt 
 
Kartutsnitt med planområde vist. 

 


