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               Rådgivende ingeniørfirma 

   Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjektledelse 

  Gjensidigegaarden  Pb 26, 2051 Jessheim  Tlf 63 94 24 40 

                 Org.nr no 938 182 787   

 

Til 
Berørte grunneiere, naboer, private  
og offentlige instanser  
 
 

 
 

RÆLINGEN KOMMUNE: 

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG I STRØMSDALEN 

- Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

På vegne av Rælingen kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-
3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelveg i Strømsdalen i Rælingen 
kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg i 
Strømsdalen. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning 
(iht. PBL §§ 4-1, 4-2).  

Planområdet er på ca. 4,3 daa, og strekker seg fra Øvre Rælingsveg i nord til balløkka ved 
Sandbekkvegen i sør, og har en lengde på om lag 850 meter. Området er omfattetav reguleringsplan 
nr. 104 for «En del av Strømsdalen fra Øvre Rælingsvei til Løvenstad», vedtatt 11.02.1995. Deler av 
planområdet grenser inntil reguleringsplan nr. 145; «Sætersletta» i øst.  
I kommuneplanens arealdel er traseen som ønskes regulert avsatt til friområde og kombinert bygge- 
og anleggsformål.  
 

 
Planområdets avgrensning er vist med sort stiplet strek.  
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Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Øvre Romerike Prosjektering AS v/Andreas Kaarbø, 
tlf.: 452 86 101, e-post: ak@orp.no. 

 
Merknader til varsel om oppstart sendes innen 21.09.2018 til: ak@orp.no, evt. i brev til Øvre 
Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim, med kopi til postmottak@ralingen.kommune.no, 
evt. i brev til til Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.  
 
Denne kunngjøringen, planinitiativ, referat fra oppstartsmøtet og kart med planavgrensning, er 
tilgjengelig på www.orp.no, og på kommunens hjemmeside www.ralingen.kommune.no 
 

 
Med hilsen 

Øvre Romerike Prosjektering AS 

 
Andreas Kaarbø 

arealplanlegger 

e-post: ak@orp.no  

tlf: 452 86 101 

mailto:ak@orp.no
mailto:postmottak@ralingen.kommune.no
http://www.orp.no/
http://www.ralingen.kommune.no/
mailto:ak@orp.no

