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Rælingen kommune - Reguleringsplan - Hektneråsen Nord - uttalelse til offentlig ettersyn 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 11. juni 2018 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for fem boligblokker med totalt inntil 170 boenheter, samt 
et bygg for matbutikk, kontor og forsamlingslokale. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. 
 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 21. januar 2016 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid 
for området, og har følgende merknader til planforslaget:  
 
Planområdet ligger 3 km fra Fjerdingby, som er prioritert tettsted i kommunen. Planen legger opp 
til 170 boenheter. Fylkesrådmannen minner om retningslinje R3 regional plan for areal og 
transport, der det forventes at det legges opp til at 80% av kommunens vekst skal komme i 
Fjerdingby. Fylkesrådmannen mener at det totale antallet boenheter som planen legger opp til, kan 
gjøre det problematisk å oppfylle kravene om vekstfordeling i den regionale planen. 
 
Kulturminner 
I forbindelse med uttalelse til varsel krevde fylkesrådmannen at det, iht. kulturminneloven § 9, 
skulle gjennomføres en arkeologisk registrering av planområdet. Den arkeologiske registreringen 
ble foretatt i 2009. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensen.  
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er å anse som oppfylt.  
 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at 
det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også slike som ikke er 
registrert. Dersom man støter på et fornminne-eksempelvis groper med trekull og skjørbrente 
steiner eller oldsaksfunn- skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller 
dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i 
henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
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Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal 
overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Leira-
Nitelva. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen 
forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke forringer tilstanden i vassdragene iht. regional 
plan for vannforvaltning. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Julie Aaraas       Marianne Johansson 
rådgiver plan       rådgiver arkeologi 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
Kopi:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Statens vegvesen, Region øst  
 
 
Saksbehandlere:  
Planfaglige vurderinger:  julie.aaraas@afk.no, 22 05 56 69 
Automatisk fredete kulturminner: marianne.johansson@afk.no 22 05 55 67 
Nyere tids kulturminner:  hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28 
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Merknader til detaljreguleringsplan for Hektneråsen nord

Vedrørende utbyggingen av Hektneråsen nord, vil vi, Anni Aarsand og Aylin Gustavsen,
komme med noen bekymringer og spørsmål.

1. Vedlegg 11 støyutredning og vedlegg 10 trafikkanalyse

I følge tabell 5 vil trafikkgrunnlaget øke fra ca 7500 til 9200, dette vil føre til stor økning
av akselering i krysset Tristilveien og Fvl20. Det vil i tillegg bli mer trafikk da en
potensiell butikk/kontor o.l. blir oppført, da det er nærmeste rimelige butikk i nærmiljøet.
Krysset blir da preget av mer bremsing, akselering, tuting og kø.

I følge planene blir det satt opp støyskjerming på den ene siden av veien, dette vil føre til

at lyden sendes tilbake til oss på østsiden. Det er flott at utbygger må sette opp støyskjerm
for de nye enhetene langs F v120, men hva med de enhetene som allerede står oppført på
andre siden?

Vi ser på planen (vedlegg ll, side 20, 21 og 22) at over halve tomtene våre ligger i rød
sone, og det vil føre til stor sjenanse for oss. Vi har tidligere søkt både Statens vegvesen
og kommunen om dekning av støyskj erm, og fått avslag. Hva skal vi gjøre nå når

trafikken øker enda ytterligere?

2. Hus Gr.br. 96/44

Huset i Jacobsbråtan 3 ble oppført i 1960 av Siporex. Det bes om at utbygger setter opp
rystelsesmåler, og tar bilder av huset før byggestart.

Vennlig hilsen

Anni Aarsand Aylin Gustavsen



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rælingen kommune - område nord for Tristilvegen - gbnr 96/11 m.fl. - 
Hektneråsen nord - Offentlig ettersyn detaljregulering - Fylkesmannens 
uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Rælingen kommune av 11.06.2018. 
 
Fylkesmannen fraråder kommunen å vedta planforslaget på bakgrunn av 80/20-prinsippet i 
R3 i Regional plan for Oslo og Akershus, og mener at planen vil gjøre det svært vanskelig 
for Rælingen å oppnå en 80/20-fordeling i veksten mellom Fjerdingby som prioritert 
vekstområde og ikke-prioriterte områder.  
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Areal og transport 
I henhold til regional plan for Oslo og Akershus skal 80% av veksten i Rælingen legges til 
Fjerdingby som et utpekt vekstområde. Planområdet er ikke en del av dette området, og 
utbyggingen her må derfor regnes som en del av de resterende 20% som kan tillates utenfor 
Fjerdingby.  
 
Rælingen kommune har et anslått behov for ca. 136 boliger i året i følge kommuneplanen. 
Planforslaget legger opp til totalt 175 boliger i et område 3 km fra det prioriterte vekstområdet, 
og vil gjøre det svært vanskelig for Rælingen kommune å oppfylle 80/20-prinsippet i 
retningslinje R3 i regional plan. Basert på tidligere varslede og vedtatte planer etter regional plan 
ble vedtatt i 2015 anser vi at 80/20-prinsippet allerede er sterkt utfordret i Rælingen, og at et 

Rælingen kommune
Postboks 100
2025 FJERDINGBY 

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, 
Oslo
Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, 
Postboks 325, 1502 MOSS
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 2012/1894
Deres dato: 11.06.2018
Vår ref.: 2018/4980-5 FM-M
Saksbehandler: Andreas Lyngstad
Direktetelefon: 22003632

Dato: 07.08.2018

http://www.fmoa.no/
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vedtak av denne planen vil gjøre det enda vanskeligere å oppnå god balanse mellom prioriterte 
og ikke-prioriterte områder. 
 
Det aktuelle området har lav kollektivdekning med buss hver halvtime til Fjerdingby/Lillestrøm. 
Plassering og områdets karakter tilsier at trafikken til og fra planområdet i stor grad vil være 
biltrafikk. Vi mener det er svært uheldig at det legges opp til en såpass stor utbygging utenfor 
Fjerdingby, og ber om at Rælingen kommune ikke vedtar denne planen på nåværende tidspunkt.  
 
Biologisk mangfold 
Det er gjort registreringer av to svartelistede arter innenfor planområdet. Håndteringen av masser 
med hensyn til å unngå spredning av disse må sikres bedre i bestemmelsenes §5.4. Bestemmelsen 
må definere hvilke konkrete tiltak som kreves og sikre at disse følges opp i anleggsfasen. 
 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen fraråder kommunen å vedta planforslaget på bakgrunn av 80/20-prinsippet i R3 i 
Regional plan for Oslo og Akershus, og mener at planen vil gjøre det svært vanskelig for 
Rælingen å oppnå en 80/20-fordeling i veksten mellom Fjerdingby som prioritert vekstområde og 
ikke-prioriterte områder.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingeborg Austreng  
seniorrådgiver Andreas Lyngstad 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING AV FORSLAG TIL DET.REGULERING FOR 
HEKTNERÅSEN NORD I RÆLINGEN KOMMUNE 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring for forslag til detaljregulering for 
Hektneråsen i Rælingen kommune. Høringsfristen er 20. august 2018 og uttalelsen er dermed innen 
fristen. 
 
1.    Bemerkninger  
 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet.   
 
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill, og har ingen ytterligere bemerkninger til 
planen.   
 
 
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 
 

 

Axel Georg Lous  

Avd. Rettigheter 



 

 



Fra: dl.hektnerasen@bhg.no[dl.hektnerasen@bhg.no]
Sendt: 20.08.2018 19:41:23
Til: petter.bogen@bogenark.no; postmottak@ralingen.kommune.no[petter.bogen@bogenark.no;
postmottak@ralingen.kommune.no]
Tittel: Re: vedr. utbygging nord for Tristilvegen 

Hei

Kan ikke se å ha fått et skikkelig svar på denne mailen. I og med det ser ut til at bygging snart vil settes i gang, ønsker jeg
et skikkelig svar med redegjørelse for hva dere ser for dere her.
Vi har i snart 7 år måttet tilpasse oss og «holde ut» og for mine ansatte og for barna er dette svært uholdbart. Vi taper
søkere pga foreldre som er bekymret for hva støyen har å si for deres barn!
Jeg har selv noen tanker av hva som bør gjøres, for at dette skal kunne fungere i de årene vi ser for oss med sprenging og
støy i fremtiden. 
Ta kontakt, så er jeg sikker på at vi kan finne en løsning. 

Jeanette Sjetne
Dagligleder
Hektneråsen FUS Barnehage

From: dl.hektnerasen@bhg.no
Sent: Wednesday, December 16, 2015 2:29:19 PM
To: petter.bogen@bogenark.no; postmottak@ralingen.kommune.no
Subject: vedr. utbygging nord for Tristilvegen
 
Hei

I forbindelse med sprengningsarbeid under bygging på områder nord for Tristilvegen, ønsker jeg en utredelse
av hvordan dere ser for dere å ivareta sikkerheten til barna i Hektneråsen FUS barnehage.
Barnehagens uteområde er åpent og nært område hvor det skal sprenges. Både støy og evt steinsprut kan
føre til varige skader hos barn og ansatte i barnehagen.

Håper vi kan finne en god løsning på dette.

Vennlig hilsen
Jeanette Sjetne
daglig leder
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hoved: 63 83 77 10 
e‐post: dl.hektnerasen@bhg.no
 
Besøks‐, post‐ og leveringsadresse:
Tristilvegen 12,
2008 Fjerdingby
 
Fakturaadresse:
Hektneråsen FUS barnehage as
Postboks 4970 Vika,
8608 Mo i Rana
 
www.hektnerasen@bhg.no
 



Fra: Gaute Aarbakke Solaas[Gaute.AarbakkeSolaas@geodata.no]
Sendt: 20.08.2018 19:16:21
Til: postmottak@ralingen.kommune.no[postmottak@ralingen.kommune.no]
Kopi: Gaute Aarbakke Solaas[Gaute.AarbakkeSolaas@geodata.no];
Tittel: SV: Innspill reguleringsplan Hektneråsen Nord

Nå med korrekt lenke til videoillustrasjon.

Gaute

 

Fra: Gaute Aarbakke Solaas 
Sendt: mandag 20. august 2018 19.11
Til: postmottak@ralingen.kommune.no
Kopi: Gaute Aarbakke Solaas <Gaute.AarbakkeSolaas@geodata.no>
Emne: Innspill reguleringsplan Hektneråsen Nord
 

Hei,

Her er noen innspill til reguleringsplanen fra Midtre Rælingen Vel.

Hilsen

Gaute Aa. Solaas

Leder MRV

Høringsuttalelse fra Midtre Rælingen Vel (MRV)
Reguleringsplan for Hektneråsen nord

MRV støtter i all hovedsak det framlagte forlaget til reguleringsplan da det nå fremstår som gjennomarbeidet og
balansert. Vi har opparbeidet en 3d‐visualisering av prosjektet med reelt terreng og eksisterende vegetasjon
avledet fra laserskannede data fra noen få år tilbake. Vi har lagt ut en video på Youtube som har blitt sett over 500
ganger: https://youtu.be/3VTmE66avW8

I denne kan man se at for de fleste nabohusene så vil byggene forsvinne bak vegetasjonen samtidig som høydene
klart ligger under fjernhorisonten.

Det er relativt lite byggegrunn igjen i Rælingen, så prosjekter med større tetthet enn det vi har vært vant til
kommer nok til å bli vanligere. Dette området mener vi vil bringe en sentrumsdimensjon til utbyggingene på
Smestad og i Hektneråsen. Dette vil understrekes med en fullverdig dagligvarebutikk som kan betjene både
nærområdet og pendlertrafikken.

MRV åpnet for innspill til hva beboerne i området ønsker seg av tilbud i sentrumsområdet og vi fikk noen klare
svar:

Kafé med uteservering (90)
Treningsstudio (61)
Trafikklys i krysset til Nedre Rælingsveg (56)

Vi ser for oss at en kafé kan etableres i underetasjen til blokkbebyggelsen med plass for uteservering på torget
utenfor. Et treningsstudio kan på same måte være med å løfte tilbudet til nærområdet og det burde være mulig å
finne plass i underetasjen til blokkene.

Når det gjelder lysregulering av krysset Tristilvegen – Nedre Rælingsveg så ser vi at dette vil være et godt tiltak for
å skape luker i trafikken på Nedre Rælingsveg i rushtiden. Slik det er nå så kan biler på sidevegene måtte vente
både vel og lenge før de finner luker store nok til å komme inn i trafikken. Det er ingen tvil om at de anslagene
som er gjort i trafikkanalysen ikke er i nærheten av å være realistiske. Det planlegges utbygging av ca 3000
boenheter på Flateby der størstedelen av trafikken vil komme inn på Nedre Rælingsveg. Behovet for å balansere
lokal og fjerntrafikk vil melde seg og det er nå man har mulighet til å få finansiert en slik omlegging uten bruk av
offentlige midler.

Vi har et siste innspill som adresserer rekkefølgebestemmelsene i planen. Vi mener at butikk må stå som første
utbyggingssteg. Slik det er nå så skal både byggetrinn 1 og 2 tas før butikken etableres. Dette mener vi ikke er rett
prioritering verken for de som skal inn i de nye blokkene eller oss som bor her fra før. Det bør ikke gis tillatelse til
å ta i bruk leiligheter i blokkene før butikken er på plass.

 
 



Hei

> Til planene for Hektneråsen Nord mener Høyre at vi må ta hensyn til støy, trafikk og skolesituasjon. 

> Vi viser til tidligere protokoll i planutvalget 13.06.2017. Der vi påpekte at Planutvalget legger til grunn at
trafikksikkerheten er ivaretatt både under anleggsperioden og etter at tiltaket er gjennomført.
> 
> 
> Rælingen Høyre
> Sendt fra min iPad
> Bjørn Ole Uglem



 
 

 

 
 

 
 
 
Rælingen kommune 
Utbyggingsservice  
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2015/1341/HIBJ 
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Besøk oss på www.nrbr.no   
Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 
Telefon 67 91 04 00  
E-post: post@nrbr.no 

Finn vår digitale postlenke på 
www.nrbr.no/Kontakt 
 

Ved brann og ulykker, ring 110 
Org.nr.: NO 976 634 438 

 

Saksnummer 2012/1894 - Uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn av 
reguleringsplan for Hektneråsen Nord 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) viser til tidligere innspill i forbindelse 
med oppstart av reguleringsarbeidet datert 7. januar 2016.  

Utover dette har vi følgende merknader: 

 Høyspentlinjer i luftspenn kan gi begrensninger for brannvesenets innsatsmuligheter. 
Høyspentlinjer kan gi begrensninger for brannvesenets innsatsmuligheter med 
hensyn til bruk av høydemateriell. Dette må vurderes før det eventuelt velges 
bygningsmessige løsninger som krever slokke- og redningsinnsats ved bruk av 
høyderedskap i form av lift, maskinstige, snorkel e.l. Byggene må utformes og 
plasseres slik at det ikke oppstår konflikt med hensyn til sikkerhetsavstand fra 
brannvesenets høyderedskap til høyspent. Det må være en sikkerhetssone på 
minimum 35m fra oppstillingsplass for lift eller lignende til høyspentlinjer. 

 
For øvrig ønsker brannvesenet å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området 
og i kommende byggesaker. 
 
Med hilsen  
 
 
Hilde Norgård Bjørkeng 
Branningeniør 
  
  
  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Vår dato: 15.08.2018

Vår ref.: 201507273-4

Arkiv: 323 Saksbehandler:

Deres dato: 11.06.2018 Willy Wøllo

Deres ref.: 2012/1894

NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for

Hektneråsen nord - Nord for Tristilvegen - Rælingen kommune,

Akershus

Vi viser til oversendelse/høringsdokument datert 11.06.2018.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft.  NVE  gir råd og veiledning

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og

bygningsloven.

NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete

problemstillinger. Dette fremgår av brev til komrnunene 29.09.2017 om  NVEs  bistand og verktøy i

arealjglanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt

ønsker bistand til  i  den enkelte sak.  I  denne saken kan  vi ikke se at det er bedt om slik bistand.

NVE  gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til  NVEs  saksområder vi viser vi til  NVEs  veileder 2[2017

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen  NVEs  saksområcle i arealplanlegging, og øvrig

veiledningsmateriell på  NVEs  nettsider www.nve.nogarealglan.

NVE  minner  om  at  det  er  kommunen som  har  ansvaret for at det blir  tatt  tilstrekkelig hensyn  til flom-

og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig

sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.:  NO  970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest _  Region Øst

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73

* Postboks 2124 I  Poslboks 4223Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO 7030  TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE I  2307 HAMAR



E Side  2

av:

Hvis det likevel er behov far NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret

fnrespørsel.

Med hilsen

Petter Glorvigen Willy Wøllu

region sjef saksbehandler

Dukumenlel sende: uten  underxkrlfl  Det er gnd/çjenl i henhold til inlerne ruliner.
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Svar til: Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Hektneråsen nord 
 
Vi viser til brev datert 11.06.2018 vedrørende ovennevnte sak.  
 
ROAF bekrefter å ha vært involvert i planlegging av renovasjon for denne plassen.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
       
Andreas Andresen     Martin Frilseth Haugen 
Avdelingsdirektør      Rådgiver 
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Rælingen Kommune
Postmottak@ralingen.kommune.no
 
 
 
Rælingen Venstre
 
 
 
Vedr. høringsuttalelse – saksnr. 2012/1894
 
Rælingen Venstre stiller seg positiv til utbyggingen som er forslått, med følgende kommentarer:
 

·       Det er viktig at det gjøres mulig å få bygget matbutikk og eventuelt andre næringslokaler for å
både gjøre det attraktivt å bo i område, men også for å avlaste trafikken til og fra Aamodt.
·       I den grad det er mulig må en ta hensyn til allerede eksisterende boliger ift. utbygging.
·       Det er allerede i ferd med å bli en stor belastning på Fv120, dette må en få særlig avklart før en
eventuell utbygging.
·       En bør finne alternativ rute for anleggstrafikken til utbygging, dette for å unngå økt belastning i
krysset Tristilveien – Fv120.
·       En bør se på muligheter for å skape et uteområde for områdets barn og unge ifm. Utbyggingen.

 
På vegne av Rælingen Venstre
John Chr Nordeng
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Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hektneråsen nord i Rælingen kommune 

Vi viser til brev datert 11.06.2018 fra Rælingen kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Rælingen kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
Hektneråsen nord.  
 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av leiligheter og et bygg med 
matbutikk, kontor- og forsamlingslokale. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til forslag til detaljreguleringsplan 
 
1. Rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelveg fra Tristilvegen til 

adkomstveg SKV4 
For å sikre at det blir bygget gang- og sykkelveg/fortau på strekningen mellom Tristilvegen 
og adkomstveg SKV4 i reguleringsplanen for Myrvold sør må det i reguleringsplanen tas med 
en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd «Det skal opparbeides gang- og sykkelveg/ 
fortau vest for fv. 120 på strekningen mellom Tristilvegen og adkomstveg SKV4 før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet». 
 
I utkast til reguleringsplan for del av Myrvold sør er det vist regulert gang- og sykkelveg SGS3 
langs vestsiden av fv. 120 fra adkomstveg SKV4. Gang- og sykkelveg SGS3 ender like ved 
eiendomsgrensen til gbnr. 96/19. I forslaget til reguleringsplan for Hektneråsen er det vist 
regulert gang- og sykkelveg/fortau i forlengelsen av SGS3 frem til krysset med Tristilvegen.  
 
Av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende er det viktig at det blir anlagt gang- 
og sykkelveg/fortau som binder sammen eksisterende og planlagte boligområder og planlagt 
forretning på Hektneråsen ved Tristilvegen med planlagt boligområde på Myrvold sør. 
 

2. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for gang- og sykkelveg 
Det må i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 
«Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for gang- og sykkelveg langs fv. 120 før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av gang- og sykkelvegen. 
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3. Regulering av annen veggrunn/grøft langs gang- og sykkelveg 
Statens vegvesen anbefaler at det reguleres område til annen veggrunn/grøft med bredde  
3,0 m langs begge sider av gang- og sykkelvegen som er vist regulert langs østsiden av felt 4. 
Dette av hensyn til drift- og vedlikehold av gang- og sykkelvegen.  
 

 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Rune Seim 
Fungerende seksjonsleder Torhild Sletten 
  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 



 

Rælingen kommune      Rælingen, 20.08.2018 

postmottak@ralingen.kommune.no 

 

 

 

 

Merknader til Høringsuttalse – saksnr. 2012/1894 

 

Undertegnede har følgende bemerkninger til 2. gangsbehandling av reguleringsplan for Hektneråsen 

nord.  

Innledning 
 

U.t. stiller seg i utgangspunktet positiv til at det foretas en form for utbygging av det aktuelle 

området. Særlig påpekes behovet for matbutikk. På overordnet plan, er det imidlertid viktig at det 

ikke foretas mer utbygging av boligblokker i området uten at det tas hensyn til de utfordringer som 

allerede eksisterer. Befolkningsveksten i Rælingen kommune, og da særlig på Smestad/Hektneråsen, 

har vært kraftig de siste årene. Kommunen har ikke evnet å få på plass nødvendig fasiliteter i tide, 

slik som barnehage- og skoleplasser. Videre er rushtrafikken på Nedre Rælingsvei allerede 

problematisk.  

I tillegg til de mer overordnede bekymringer, protesteres det mot følgende:  

- Størrelse/estetikk på de foreslåtte boligblokkene. 

- Forslaget ivaretar ikke barn og unges interesser i tilstrekkelig grad. 

- Beregningene av støy og trafikk er mangelfull og til dels verdiløse.  

Det anmodes på det sterkest om at kommunene ikke godkjenner forslaget slik det fremstår i dag.  

Bemerkninger 

Estetikk og størrelse på boligblokkene 
U.t. stiller seg kritisk til vektleggingen av estetikken i området. Boligblokkene som er foreslått er 

altfor høye og på ingen måte tilpasset terrenget.  

Vi i stiller oss bak rådmannens kommentar om at bebyggelsen i større grad bør tilpasses det 

eksisterende terrenget. Det legges opp til 8 etasjers boligblokker tett mot veien. Uttrykket vil bli 

voldsomt, og utgjøre et klart brudd med eksisterende bebyggelse i området. Det fremgår av 

sakspapirene at kommunen tidligere i prosessen stilte krav om at utbygger omarbeidet forslaget slik 

at blokkene ble mer tilpasset eksisterende terreng. Utbygger har ikke etterkommet dette kravet, 

uten at det fremgår hvilke vurderinger utbygger har gjort i den forbindelse.   



Antall etasjer må reduseres betraktelig. Antall etasjer har ikke bare en side til det estetiske uttrykket. 

Antall boenheter øker med antall etasjer, noe som selvsagt forsterker problemene som er redegjort 

nedenfor. 

Butikk og forsamlingslokale 
Som nevnt innledningsvis, stiller u.t. seg positive til at det blir etablert en matbutikk i området. Slik vi 

leser sakspapirene, er tanken at denne butikken skal etableres først. Det er viktig! Man stiller seg 

undrende til hvordan dette er planlagt gjennomført, ettersom forslaget synes å forutsette at 

boligeiendommen til Siri og Odd Støtterud rives. Slik situasjonen er i dag, har utbygger ikke blitt enig 

med Støtterud om salg av deres tomt. Av sakspapirene fremgår at det har oppstått en dyp konflikt 

mellom partene.  

Vi er oppriktig bekymret for at utbygger vil påstarte utbyggingen av boligblokkene, og at etableringen 

av matbutikk vil «strande» i lang tid fremover på grunn at nevnte konflikt.  

Forslaget kan ikke vedtas før alle hindringer for etableringen av matbutikken er ryddet av veien. 

Dersom konflikten mellom HUAS og Støtterud ikke løses, må butikken plasseres annetsteds. 

Når det gjelder forsamlingslokalet, fremgår det ikke hva dette er tenkt brukt til. Det bes om at 

kommunen stiller krav til forslagstiller med hensyn til bruken. Det er etter hvert mange store 

barn/ungdommer i vårt område som ikke ha noe tilbud om ungdomsklubb etc. Vi foreldre kjenner et 

stort behov for at det etableres et tilbud også innendørs for våre barn. Vi kjenner til ungdomsklubben 

på Åmodt, men avstanden til denne er for stor. Det er nødvendig med et tilbud i gangavstand.  

Åmodt ungdomsklubb har for øvrig ikke kapasitet til å «romme» barna som bor på 

Smestad/Hektneråsen-området.  

Trafikk/støy 
Utbyggers angivelse av rød og gul støysone synes å være hentet fra Statens vegvesen generelle 

analyse med støyvarselkart for fv120. Vegdirektoratet har i sin «informasjon om tilsendt 

støyvarselkart» presisert at «det skal alltid gjøres mer nøyaktige støyberegninger dersom det er 

aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonene. Slike nøyaktige beregninger 

er det utbyggers ansvar å utarbeide.»  

Dette ble også påpekt av Statens Vegvesen i brev av 05.01.2016. Dette må være spesielt aktuelt her, 

siden bebyggelsen går i en trang korridor mellom en fjellvegg og fv120. Vi kan ikke se at dette har 

blitt gjort, og påpeker at Rambølls støyanalyse, revidert mars 2018, derfor er verdiløs. Det vil være en 

saksbehandlingsfeil dersom kommunen vedtar en regulering basert på sviktende støyberegninger.  

Det er i dag trafikale utfordringer på fv120 med kødannelse mot Lillestrøm. Utbyggers 

trafikkberegning tar ikke hensyn til planlagt utbygging i Rælingen sør eller Enebakk nord. Den tar ikke 

hensyn til fremtidig trafikkberegning, eller at det pr. i dag er utfordringer på strekningen mellom til 

Lillestrøm med stor kødannelse på morgenen. Rundkjøringen i Lillestrøm har ikke kapasitet til dagens 

trafikk.  

I Sweco sin analyse av biltrafikk for Rælingen i forbindelse med kommuneplanen 2013-2024 

konkluderer de slik «Prognosen tyder på at enten bør veikapasiteten på Fv 120, Nedre Rælingsvei, 

økes for å kunne avvikle «forventet» biltrafikk fra de nye områdene i sør, eller det bør gjennomføres 

tiltak/ endringer som medfører lavere bilandel ved reiser i framtiden.». Sweco estimerte her med en 

lavere utbygging enn den faktiske situasjonen i dag. 

Det vil være en saksbehandlingsfeil dersom kommunen vedtar en regulering basert på sviktende 

trafikkberegninger.  



Skole 
Etter få driftsår ble det nødvendig å anlegge brakker på Smestad skole for å håndtere elevantallet. 

Etter kun 5 driftsår ble det nødvendig å utvide skolen. Begrunnelsen for utvidelsen ble forklart med 

at kommunens kapasitetsberegninger var gale og ikke tok hensyn til demografien. Vi stiller spørsmål 

om kapasitetsberegningene denne gangen er korrekt, eller om det vil bli nødvendig med flere 

ekstraordinære tiltak som følge av reguleringsplanen. Utearealet på Smestad skole er ikke stort nok 

til det antallet elever skolen er bygget for.  

Kommunen har pr. i dag ingen plan for ungdomsskoletrinnene.  Fjerdingby skole har blitt utvidet, 

Smestad skole har blitt bygget og senere utvidet. Det er planer om bygging av boliger både nord for 

Smestad og på Fjerdingby, i tillegg til høringen om blokkbebyggelse i Hektneråsen. Kommunen later 

ikke til å ha noen plan for hvor denne snarlige mengden ungdomsskoleelever skal gjennomføre 

skolegangen. 

Utearealer / tilbud til ungdom 
Det er svært få tilbud til barn over 8 år i området. Samtlige lekeplasser som er etablert omkring på 

Smestad/Hektneråsen er tilpasset yngre barn. Det var tidligere planlagt en større kvartalslekeplass K4 

som kunne gi et tilbud til litt større barn. Denne ble etter forslag fra Hektneråsen Utbygging AS 

omregulert til boliger slik at det pr i dag ikke finnes tilbud for eldre barn. Det er nødvendig med 

rekkefølgebestemmelser som gir eldre barn et tilbud, før ytterligere utbygging igangsettes. Det må 

stilles krav om at ferdigattest for boligblokkene først gis etter at tilbudet til barna på området faktisk 

er bygd og ferdigstilt.  

Anleggstrafikk 
Barn og voksne i området har i lang periode levd side om side med anlegg og anleggstrafikk, både på 

skolen, skoleveien og i hjemmet.  Det har vært flere hendelser hvor skolebarn har vært nødt til å 

krongle seg forbi anleggsmaskiner på skoleveien. Det må innføres en rekkefølgebestemmelse slik at 

anleggstrafikk i større grad styres bort fra krysset Tristilveien – fv120. 

Oppsummering av kravene 
• Antall etasjer må reduseres betraktelig. 

• Det stilles krav til at deler av forsamlingslokalene skal brukes for å etablere en ungdomsklubb 

• Det må på plass rekkefølgebestemmelser (som ikke fravikes ved senere omregulering) om at 

butikken skal etableres før byggingen av boligblokkene påstartes, og at tilbudet til barna skal 

være ferdigstilt før ferdigstillelseattest gis. Et eventuelt salg av tomten til Støtterud må 

avklares før forslaget kan godkjennes.  

• Det må gjennomføres en ny utredning av trafikken basert på faktiske forhold. 

• Det må gjennomføres nye støyberegninger.  

• Kommunen må stille strenge krav til rekkefølgebestemmelser overfor denne utbyggeren, og 

kommunen må underveis i en eventuell byggeprosess føre tilsyn med at utbygger overholder 

disse.  

Avsluttende bemerkninger 
Avslutningsvis anser vi det nødvendig å uttrykke at vi har svært liten tillitt til Hektneråsen Utbygging 

AS. HUAS har ved tidligere utbyggingsprosjekter vist liten vilje til å faktisk gjennomføre tiltak som 

kommunen har pålagt.  



I forbindelse med utbygging av området ble det stilt som forutsetning at det ble bygget en stor 

kvartalslekeplass K4, som skulle rette seg mot noe større barn. Kort tid etter boligene på området ble 

bygget, søkte HUAS om å omregulere kvartalslekeplassen til boligformål (sak 24/1914). Dette ble 

godkjent av kommunen. Fylkeskommunen reagerte på dette, slik at skaden ble noe begrenset, men 

den kvartalslekeplassen som var planlagt ble ikke oppført. 

Videre er veiene i HUAS’ tidligere prosjekter av svært dårlig kvalitet, og har etter vårt bekjentskap 

ikke blitt overtatt av kommunen.  

Vi stiller oss kritisk til at kommunen i stor grad har etterkommet HUAS ønsker uten å ta hensyn til 

trivselen for de som bor i området. Dette har fått mange av oss som bor på området til å stille 

spørsmål ved om hvor tette båndene er mellom HUAS og kommunen(?). Vi stiller oss kritisk til at 

HUAS skal gis tillatelse til å sette i gang nye byggeprosjekter når de ikke engang har ryddet opp 

«eldre feil». 

 

 

 

Lagt til i ettertid nå 20. august Kl. 22:10: 

Vi la dette brevet ut på opprop.net 19. august Kl. 11:30 og delte lenken i to lokale grupper på 

facebook. Etter 35 timer ute har det kommet inn 208 signaturer som har stilt seg bak innholdet i 

brevet. Liste over de som har registrert seg, ligger ved som eget vedlegg: 

2_signaturer_opprop_net.pdf 
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HASTER!! Utbygging i Hektneråsen
208 mennesker har signert dette oppropet.

# Navn City E-post adresse Email
confirmed Telefonnummer Comment Dato

1. Christina
Holme

Hekterhagan christina.holme@gmail.com Ja 2018-08-19

2. Richard
Johnsen

Fjerdingby ricjohns@online.no Ja 2018-08-19

3. Kenneth
Veum

Fjerdingby kennethveum@yahoo.com Ja 2018-08-19

4. Fredrik
Langseth

Fjerdingby fredrik.langseth@hotmail.com Ja 2018-08-19

5. Morgan
Teigen

Trettåsen 21 morganteigen@hotmail.com Ja 2018-08-19

6. Ingvild
Espedal
Rygh

Fjerdingby ingvildrygh@gmail.com Ja 2018-08-19

7. Kristine
Maudal

Fjerdingby k.maudal@hotmail.com Ja 2018-08-19

8. Vivian
Matre

Hektnerhagan93 vivian.matre@hotmail.com Ja 2018-08-19

9. Tone
Røysum
Kleven

Tristilvegen 33,
2008
Fjerdingby

tonekleven@hotmail.com Ja 2018-08-19

10. Christine
Myhre

Trettåsen 19 christinemyhre80@gmail.com Ja 2018-08-19

11. Synnøve
Haug Løvlie

Fjerdingby synnove.lovlie@hotmail.com Ja 97663733 Jeg er bekymret for
hvordan de trafikale
problemene skal løses. 8
etasjer er for mye og vil
virke altfor ruvende blant
småhusbebyggelsen ellers.
Er i tillegg ikke for at
kommunen skal ha en viss
andel av leilighetene.

2018-08-19

12. Håkon
Evensen

Trettåsen 19 haakon.evensen@gmail.com Ja 2018-08-19

13. Ayse
Davidsen

2008 davidsen3@icloud.com Ja 2018-08-19

14. Marianne
Madsen

Fjerdingby marianne.madsen85@gmail.com Ja 92089668 Denne bebyggelsen vil
ødelegge utsikten vår og
gjøre at vi får innsyn. Det
vil bli svært mye støy for
oss som er nærmeste nabo
(på andre siden av vegen).
Det er mange prosjekter
rundt på Hektneråsen som
ikke er ferdige. Disse må
ferdigstilles før nye
prosjekter starter. I tillegg
er det brannutstyr på feltet
som er ødelagt og som
ikke har blitt ordnet. Vi har
blitt lovet butikk på feltet,
denne må på plass før
annen utbygging påstartes.

2018-08-19

15. Per Ove
Kluften

Fjerdingby perovek@yahoo.no Ja 2018-08-19

16. Jeanett Kind Fjerdingby jeakin74@hotmail.com Ja 2018-08-19
17. Richard

Karlsen
Tristilsvingen
20

rickar@live.no Ja 95302294 2018-08-19

18. Pål
Malmberg

Fjerdingby pal.malmberg@outlook.com Ja 2018-08-19

19. Svein Strand Hektnerhagan svein.strand@gmail.com Ja 2018-08-19
20. Jan Halse Fjerdingby jnha73@yahoo.no Ja 2018-08-19



8/20/2018 https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=210015

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=210015 2/11

# Navn City E-post adresse Email
confirmed Telefonnummer Comment Dato

21. Silje
Taraldsen

Fjerdingby silje.taraldsen@gmail.com Ja 2018-08-19

22. Sven Malvik Fjerdingby sven@malvik.de Ja 2018-08-19
23. Karianne

Grinde
Smestad karianne_s_ostby@hotmail.com Ja 2018-08-19

24. Håvard
Matre

Fjerdingby havard.martinsen@hotmail.com Ja 2018-08-19

25. Camilla Siri Fjerdingby camilla@megselv.no Ja 2018-08-19
26. Sjur Grinde Fjerdingby ziurgrinde@hotmail.com Ja 2018-08-19
27. Therese

Riiser Wålen
Fjerdingby thriiser@hotmail.com Ja 2018-08-19

28. Marianne
Aanerød

Smestadhøgda
25

marianne@finedesign.no Ja 91705989 2018-08-19

29. Frøydis
Granlund

Fjerdingby fr_granlund@hotmail.com Ja 2018-08-19

30. Shirley Sand Fjerdingby shirley.csy@gmail.com Ja 2018-08-19
31. Christoffer

Bergersen
Hektneråsen christoffer_bergersen@hotmail.com Ja 2018-08-19

32. Ann-Iren
Skotterud

Fjerdingby ann_irens@hotmail.com Ja 2018-08-19

33. Espen
Sandberg

Smestadhøgda
17

espen.sandberg@online.no Ja 2018-08-19

34. Svein-Erik
Havsten

Fjerdingby seh2008@hotmail.com Ja For høye blokker og for
mye trafikk. Bedre
utnyttelse av arealet slik at
trivsel øker

2018-08-19

35. Kenneth
Olsen-
Bjerke

Fjerdingby kennethbball11@hotmail.com Ja 2018-08-19

36. Halvor
Hagen

Fjerdingby halvorhagen@hotmail.com Ja 2018-08-19

37. Cecilie
SVabø

Rælkngen csvaboe@gmail.com Ja Jeg signerer fordi, dette er
viktig og avgjørende for å
ikke møte på
samfunnsutfordringer noen
år ned i veien for dette
området.

2018-08-19

38. Ingeborg
frost Hauge

Fjerdingby ingeborg.frost@gmail.com Ja 2018-08-19

39. Kaia Astor Fjerdingby kastor@me.com Ja 2018-08-19
40. Rina Wethal Fjerdingby wethal70@yahoo.no Ja 41310086 Jeg bor her og dette er

viktig! Vi trenger butikk og
forsamlingslokale!

2018-08-19

41. Kristin
Ålovsrud

2008
Fjerdingby

kristin116@hotmail.com Ja 2018-08-19

42. Bård
Ålovsrud

2008
Fjerdingby

baardaalovsrud@hotmail.com Ja 2018-08-19

43. Jeanette
Milo

Fjerdingby fjerkreket@hotmail.com Ja 2018-08-19

44. Linn Egger Nordby linnegger@hotmail.com Ja 2018-08-19
45. Øyvind

Holm
Hagasletta 6,
2008
Fjerdingby

o.holm2@icloud.com Ja 92400002 Jeg er enig i alt som står
ovenfor.

2018-08-19

46. Pia Løwe Fjerdingby pia.lundanes@hotmail.com Ja 2018-08-19
47. Jomar

Bjørge
Fjerdingby jomar.bjorge@gmail.com Ja 2018-08-19

48. Kristine
Skovholt

Rælingen skovholt@broadpark.no Ja 91144132 2018-08-19

49. Lise Mills Rælingen lise.mills@skedsmo.kommune.no Ja 2018-08-19
50. Kjersti

Thoresen
Hektneråsen kjersti@thoresen.net Ja 2018-08-19

51. Laila
Ramsem

Rælingen laila@ramsem.no Ja Jeg er enig i oppropet 2018-08-19

52. Kim Løvlie Fjerdingby kimhenrik@hotmail.com Ja 2018-08-19
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53. Carina
Jarhus

Trettåsen carinathorn@hotmail.com Ja 2018-08-19

54. Mats
Bjørvik

Fjerdingby mbjorvik@gmail.com Ja 2018-08-19

55. Inge Roar Fjerdingby ingeroar@gmail.com Ja 41260570 2018-08-19
56. Janick Løwe Fjerdingby janick.loewe@gmail.com Ja 2018-08-19
57. Ingunn

landmark
Smestad ingunn_landmark@live.no Ja 2018-08-19

58. Victoria
Adestål

Fjerdingby vikize@yahoo.com Ja 94820921 Positiv til prosjektet men
synes husene maks skal
være 4 etasjer.

2018-08-19

59. Lars
Landmark

Smestad lars.landmark@icloud.com Ja 2018-08-19

60. Eirik Østvoll
Sagstuen

Fjerdingby eirik.sagstuen@gmail.com Ja Alt som er skrevet i brevet
er det bred enighet om i
området. Det er for rask
vekst i området i forhold til
gjeldene infrastruktur.
Spesielt viktig for meg er
punktene som gjelder barn
og unge.

2018-08-19

61. Tina Bognar Fjerdingby tina.bognar@gmail.com Ja 48400358 2018-08-19
62. Jon-Fredrik

Vatne-
Jonassen

Fjerdingby jonassen_5@hotmail.com Ja 2018-08-19

63. Stian Gruer Tristilvegen 33,
2008
Fjerdingby

sg@jackon.no Ja Jeg er enig i alle punkter i
brevet.

2018-08-19

64. Erik Sparby Fjerdingby e-sparb@online.no Ja 2018-08-19
65. Alexander

Nicolaisen
Fjerdingby alex@abcn.no Ja 2018-08-19

66. Hanne
Nordsæter

Fjerdingby hannenordsaeter@gmail.com Ja 99588630 2018-08-19

67. Thomas
Andrè
Hansen

Fjerdingby tah1980@me.com Ja Utbyggingen er ikke
tilpasset terrenget og for
høyt. Fremtidig
trafikkavviklingen er ikke
ivaretatt.

2018-08-19

68. Maria
Syverud

Fjerdingby mariasyverud@hotmail.com Ja 95775192 2018-08-19

69. Vidar
Hektner

Fjerdigby vidhek@gmail.com Ja 2018-08-19

70. LENE
Skovholt

Fjerdingby lene.skovholt@gmail.com Ja 90756695 2018-08-19

71. Ingunn
Thorvaldsen

Rælingen bortskjemten@getmail.no Ja 2018-08-19

72. Randi
Indrevær

Fjerdingby r.l.indrevar@gmail.com Ja 41434786 2018-08-19

73. Ragnar
Evensen

Fjerdingby ragevens@gmail.com Ja 97572572 2018-08-19

74. Øyvind Berg
Ramsem

Smestadhøgda 6 oyvind.berg@ramsem.no Ja 2018-08-19

75. Elise Mills-
Andersen

Rælingen 1fotballemma@gmail.com Ja 2018-08-19

76. Karianne
Nordby

Fjerdingby kariannenordby@hotmail.com Ja Viktige poeng i dette
brevet for oss som bor i
området.

2018-08-19

77. Lena-Cecilie
Skogheim

Hekneråsen lena.cecilie.skogheim@gmail.com Ja 2018-08-19

78. Hanne Mills Fjerdingby hanne.mills@gmail.com Nei 2018-08-19
79. Jon Mills Fjerdingby jnsmills@gmail.com Nei 2018-08-19
80. Thomas

Franke
Fjerdingby tfranke@online.no Ja 2018-08-19

81. Elisabeth
Franke

Fjerdingby elisabethtranoy@gmail.com Ja 2018-08-19
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82. Bianca
Pedersen

Nordby biancarenate@hotmail.com Ja 2018-08-19

83. Christoffer
Skogheim

Trettåsen christoffer.skogheim@gmail.com Ja 2018-08-19

84. Thorer
Stensrud

Rælingen ts@overbygg.no Ja 2018-08-19

85. Hege
Brubak

Fjerdingby hegeebakke@yahoo.no Ja Vil ikke ha 8 ett blokker 2018-08-19

86. Lars
Thorvaldsen

Fjerdingby larsiboy05@live.no Ja 2018-08-19

87. Ann M.
Rochling

Fjerdingby amroch@live.no Ja 2018-08-19

88. Nina
Heiestad

Nordby nian2@outlook.com Ja 2018-08-19

89. Thomas
Otterstad

Fjerdingby thomasotterstad@hotmail.com Ja 2018-08-19

90. Øystein
Larsen
Indrevær

Trettåsen 29,
2008
Fjerdingby

indrevar@gmail.com Ja 99007994 2018-08-19

91. Anita
Smedsrud

1850 anita.smedsrud@live.no Ja Hjembygda som blir
ødelagt

2018-08-19

92. Finn
Rochling

Fjerdingby finroc1@gmail.com Ja 92621464 2018-08-19

93. Karoline
Myhre
Gollub

Fjerdingby karolineaasmyhre@gmail.com Ja 2018-08-19

94. Brenda
Castillo

Fjerdingby brnda.castillo@gmail.com Ja 2018-08-19

95. Tessa
Bremerthun

Rælingen tessagod@hotmail.com Ja 48092517 2018-08-19

96. Nina Malvik Fjerdingby nina@malvik.de Ja 2018-08-19
97. Steven

Maddix
Rælingen stevenmaddix@gmail.com Ja 92461111 Rælingen kommune virker

kun opptatt av fortetting og
skatteinntekter, men har
ingen plan om skole, vei
og kollektivnett med denne
økningen i innbyggertall. I
prinsipp skal alt dette gå
gjennom nedre rælingsvei
som kun har ett felt. Det er
allerede så mye kø at
eksisterende innbyggere
vurderer fraflytting. Man
burde lært av ekspansjonen
i Fetsund kommune. Først
når boligpriser falt og
mange flyttet måtte de
bygge ut veiene for redde
kommunen.

2018-08-19

98. Gerd
Wiggen

Fjerdingby g_stalheim@hotmail.com Ja 2018-08-19

99. Silje Netland
Martinsen

Trettåsen
Fjerdingby

siljep85@gmail.com Ja 2018-08-19

100. Linda
Sivesind

Fjerdingby linda@sivesind.org Ja 2018-08-19

101. Iselin
Kværneng

Fjerdingby iselin_kv@hotmail.com Ja 2018-08-19

102. Berit Anita
Josefsen
Dystland

2008 berit.ostrestrom@gmail.com Ja 2018-08-19

103. Stine
Edvardsen

Fjerdingby stineedvardsen@hotmail.com Ja 95186024 2018-08-19
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104. Marielle
Vatne-
Jonassen

Tristilsvingen
48

mariellevf@hotmail.com Ja Ønsker at kommunen
tenker på trafikken her, og
at skolene må kunne ta
imot alle barna som blir å
flytte hit om Store blokker
skal komme. Ønsker
matbutikk og
forsamlingslokale.
Ungdommer må få et
tilholdssted innendørs!

2018-08-19

105. Anders
Svartsund

Fjerdingby svartsund86@hotmail.com Ja 2018-08-19

106. Ida Haugen Fjerdingby idamhau@gmail.com Ja 47352630 2018-08-19
107. Birgitte

Booij
Nordby birboon@online.no Ja Enig i alle punkter.

Infrastruktur må på plass
FØR det bygges ut,
spesiellt mht kapasitet
Nedre rælingsvei og skoler.
Det må her også taes
hensyn til bygging/planer
på hele strekningen Rv120
inkl Enebakk.

2018-08-19

108. Linda Strand Hektnerhagan linda.strand1983@gmail.com Ja 2018-08-19
109. Andreas

Orfjell
Fjerdingby ao@orfjell.no Ja 2018-08-19

110. Katherine
Marie Holen
Ødegaarden

Fjerdingby kmholen@hotmail.com Ja 2018-08-19

111. Frode
Aasheim

Trettåsen 37 bergenfrode@gmail.com Ja 2018-08-19

112. Jens
Ødegaarden

Fjerdingby jenso813@gmail.com Ja 2018-08-19

113. Marit Moen Fjerdingby moenmarit@gmail.com Ja 2018-08-19
114. Espen

Holthe
Fjerdingby espen@holthe.us Ja 2018-08-19

115. Line
Caspersen

Fjerdingby line.caspersen@gmail.com Ja 2018-08-19

116. Kristine
Josefsen

Fjerdingby kristineejosefsen@gmail.com Ja 47615760 Jeg ser et fokus som er helt
feil, her er det kun snakk
om å tjene penger for salg
og kjøp av tomt og bolig.
Kommunen trenger å
fokusere på folket som alt
bor her. Innflyttingen som
har skjedd de siste 10
årene trenger fremdeles å
tilpasses i skolesystemet
og barnehage i
nærområdet, flere
innflyttere gjør at
kommunen MÅ bygge ut
eller bygge flere skoler og
barnehager i nærområdet
fortløpende. Har
kommunen råd til så store
oppdrag?

2018-08-19

117. John
Stensrud

Fjerdingby john.patrick.stensrud@gmail.com Ja 90759346 Dette er en fare for barn
som går langsveien og blir
en enda større belasting på
riksveien. Kommunen
burde sette mer fokus på
Fjerdingby Omsogssenter,
skoler og barnehager.

2018-08-19

118. Alexander
Hansen

Hektnerhagen
135

alexanderhansen89@gmail.com Ja 2018-08-19

119. Benjamin
Can

FJERDINGBY benjamin.can@gmail.com Ja +47 40483528 2018-08-19
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120. Vibeke
Bekkebråten

Fjerdingby vibejona@online.no Ja Det er viktig for meg at
spesielt ungdommen må
sysselsettes! Vi må ha nok
å gjøre inne og ute for
store barn/ungdom og
kommunen må tørre og
stille krav! Uten tidsfordriv
for ungdommen finner de
lettere på faenskap og det
vil vi vel unngå!? Se
skatepark/lekeplassen på
Marikollen, en sånn skulle
vi heller hatt på smestad
enn massevis av små
lekeplasser med sklier og
husker. Trafikken er farlig
her, daglig må skolebarn
gå ut i veien pga. Parkering
på gangvei etc. Det har og
vært tilfelle med sprenging
når skolebarn har gått nære
på vei til skolen. Vi må ha
en kommune som står opp
for oss, stiller krav og
tenker på barna våre - de er
fremtiden!

2018-08-19

121. Hanne
Elisabeth
Smestad

Hektneråsen hanne.eliisabeth@gmail.com Ja 46508589 Det må først og fremst
være ett godt nok tilbud til
de som allerede bor her før
det bygges ut mer i
området. Butikken på
Aamodt er allerede
overbelastet og behovet for
butikk er stort. For å unngå
feil miljø er det viktig at
det finnes tilstrekkelig med
fritidstilbud for barn.

2018-08-19

122. Anne Næss Fjerdingby amnaess@gmail.com Ja 2018-08-19
123. Trine Holthe

Lorentzen
Fjerdingby trine.lorentzen@holthe.us Ja 2018-08-19

124. Solveig
Falck

Hektnerhagan solfalck@icloud.com Ja Dette er mitt nærområde
og vi ønsker at dette skal
være et sted vi vil fortsette
å satse på å bo fremover.
Disse forandringene bør
vurderes nøye da de vil ha
så stor betydning for så
mange familier. Brevet
viser veldig viktige innspill
av betydning.

2018-08-19

125. Nina Hellum Støtterudvegen
28, 2008
Fjerdingby

nina@ekrheim.no Ja 2018-08-19

126. Ingeborg
Olavsrud
Anthonsen

Hektnerhagan ingeborgoa@gmail.com Ja 2018-08-19

127. Angela Shi Fjerdingby angelashidongming@hotmail.com Ja 2018-08-19
128. Anette

Hansen
Fjerdingby ak1980@me.com Ja Ikke tatt hensyn til

terrengtilpasning, og heller
ingen konkret plan for
trafikkavvikling. Det er
også regulert utbygging i
flateby(Enebakk) og
mange av beboerne der
bruker samme vei som oss.

2018-08-19

129. Bjarne Astor Smestad,
Fjerdingby

bjarnedag@icloud.com Ja Lite gjennomtenkt
utbygging fra kommunen.

2018-08-19

130. Pipsa Brun Fjerdingby pipsa.brun@hotmail.com Ja 2018-08-19
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131. Morten
Strøm

Nordby mor-stro@online.no Ja Rælingen kommune
bygger ut uten å sikre
nødvendig infrastruktur. I
tillegg vil høyhus være
fullstendig feil i dette
området.

2018-08-19

132. Jørgen
Johansen

Bergen jorgenjulius@hotmail.com Ja 2018-08-19

133. Leif Andreas
Brun

Fjerdingby leifbrun@msn.com Ja 2018-08-19

134. Lise Hustad Jakobsbråtan
33a

lisehu71@gmail.com Ja 2018-08-19

135. Trine
Lybekk

Fjerdingby trinesmella@hotmail.com Ja 2018-08-19

136. Gunn-Karin
Østby

Fjerdingby gkoestby@gmail.com Ja 92638303 2018-08-19

137. Hanne
Eriksen

Rælingen hble@online.no Ja 2018-08-19

138. Hanne
Haugen

Rælingen hannehaugen88@gmail.com Ja 2018-08-19

139. Roger Siri Fjerdingby rs@megselv.no Ja 2018-08-20
140. Kristine

Kvamme
Rælingen wigwamflash@yahoo.no Ja 2018-08-20

141. Frode
Støtterud

Fjerdingby frodestotterud@yahoo.no Ja 95185922 2018-08-20

142. Johan Jahr Nordby jjthaman@hotmail.com Ja 2018-08-20
143. Bjørn

Nuland
Fjerdingby bgnuland@gmail.com Ja 2018-08-20

144. Hanne-Guri
Sand Engum

Smestad hannegsand@gmail.com Ja 2018-08-20

145. Vigdis Smith Fjerdingby vigdis@stallnordstjerna.com Ja 92634735 Jeg signerer fordi jeg er
enig med argumentene i
denne saken om at vi
ønsker matbutikk og
forsamlingslokaler. Slike
høyreiste bygninger passer
bedre inn i terrenget nord
for Fjerdingbykrysset. Med
altfor dårlig plan angående
skolens kapasitet, så er
dette ikke en realistisk
plan.

2018-08-20

146. Line
Holmvaag

Trettåsen 9
2008
Fjerdingby

line.holmvaag@gmail.com Ja Jeg støtter brevet og
innholdet.

2018-08-20

147. Magnus
Roald

Oslo magnus.roald@gmail.com Ja 92013385 2018-08-20

148. Anastasiia
Zabeyvorota

Fjerdingby anastasiia.zabeyvorota@gmail.com Ja 2018-08-20

149. Artur
Zabeyvorota

Hektnerhagan,
Fjerdingby,
2008

ghmulti@gmail.com Ja 45901221 2018-08-20

150. Ketil Øye Fjerdingby ketiloye@gmail.com Ja 90071634 2018-08-20
151. hege

pedersen
FJERDINGBY hege.pedersen@rb.no Ja 45030837 2018-08-20

152. Martin
Breda

Fjeringby martin.breda@gmail.com Ja 2018-08-20

153. Rune
Thorvaldsen

Fjerdingby ruthorva@getmail.no Ja 2018-08-20

154. Cecilie
Ciekals

Fjerdingby cecilie.bonsak@gmail.com Ja 934 81 158 Infrastruktur og skoler MÅ
hensynstas før utbygging
av et så stort område

2018-08-20

155. Elisabeth
Tønnesen

Hektner elisabethk.hoem@gmail.com Ja 2018-08-20

156. Olav
Haugen

Trettåsen olav.haugen@hvam.vgs.no Ja 2018-08-20
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157. Grethe
Blankenborg

Smestad glarmo@hotmail.com Ja 2018-08-20

158. Charlotte
Henriette
Nuland

Fjerdingby chbergset@gmail.com Ja 2018-08-20

159. Øystein
Sagstad

Fjerdingby sagstad1986@gmail.com Ja Alt for mye trafikk nær
barnehage

2018-08-20

160. Bettina
Kristiansen

Fjerdingby bettinakristiansen@hotmail.com Ja 2018-08-20

161. John andre
Schreuder

Fjerdingby johnandre.schreuder@gmail.com Ja 2018-08-20

162. Rune
Degerdal

Hagasletta 7 rune@lpgnorge.no Ja Område er ikke beregnet
for så store bygg.
Utviklingen til kommune
er en helt feil tanke gang
om fortetting av denne
bygda . Rælingen blir
ødelagt av dette .

2018-08-20

163. Jeanette
Strand

Hagan jeanette_strand@hotmail.com Ja 2018-08-20

164. Lina Aak-
Trondsen

Smestad aaklina@yahoo.no Ja Utbyggingen må bremses!
Vi står allerede i kø ned
mot Lillestrøm hver
morgen. Marka må
bevares!

2018-08-20

165. Christer
Bratz

Fjerdingby fritz.bratz@gmail.com Ja 92020580 2018-08-20

166. Astrid Mills rælingen astridmills47@gmail.com Ja 2018-08-20
167. Mari

Pedersen
Tristilsvingen mari_88_p@hotmail.com Ja 2018-08-20

168. Stina
Salvesen

Fjerdingby stina_sal@live.no Nei 93476221 2018-08-20
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169. Runar
Wattum
Hansen

Fjerdingby runarwh@gmail.com Nei 40211646 Dette er en utbygging som
strider mot alle tidligere
planer for området.
Utbyggeren har holdt igjen
informasjon, og helt frem
til endelig forslag til
regulering har det vært
snakket om 4-6 etasjer.
Fortetting med høyhus bør
i all hovedsak foregå ved
knutepunkter. Blokkene
blir plassert ruvende i
terrenget og bryter mot all
annen utbygging i området.
Kommunen har vært svært
strenge med å ha en streng
pla på arkitektur og uttrykk
i området og dette strider
mot det som tildigere er
vedtatt. Krysset
Tristiveien/Nedre
Rælingsvei er allerede
belastet og med den
utbygning som allerede er
bestemt før dette blir det
betydelig økning i trafikk.
Blokker på 4-6 etasjer vil
begrense dette noe.
Kommunen har merket seg
at det er massiv motstand
mot denne endringen, og
har merket seg at naboer
ikke har fått informasjon
selv når det er forespurt.
Jeg foreslår derfor at
reguleringen endres slik at
topp på nye blokker blir
satt til 220moh. Utbygger
har da handlefrihet til å
velge arkitektur som faller
mer naturlig i terrenget og
som ikke blir like ruvende
som 8-10 etasjer blokker.

2018-08-20

170. Silje Larsen Smestadhøgda
22, 2008
Fjerdingby

s.rossel@online.no Nei 2018-08-20

171. Anna-Liisa
Wille

Hektnerhagan anna_liisawille@hotmail.com Nei Infrastukturen har ikke
kapasitet. De er for høye
og terrenget er ikke
hensyntatt.

2018-08-20

172. Erik Kling Fjerdingby erik.kling@hotmail.com Nei 2018-08-20
173. Linn

Therese
Stenersen

Rælingen ltstenersen@gmail.com Nei Vår sønn går i barnehage
der oppe. Vil ikke at
hverdagen hans skal preges
av mye bygging og støy
når han er i barnehagen.

2018-08-20

174. Mette
Breiby

Fjerdingby mettebreiby@hotmail.com Nei 2018-08-20

175. Ann Kristin
Henriksen

Fjerdingby ann.kristin.henriksen@hotmail.com Nei 2018-08-20

176. Liv Ellen
Torp

Jakobsbråtan
64B

l-el-tor@online.no Nei Jeg blir en av nærmeste
naboer og er allerede
plaget med økende støy og
eksoslukt. Vi har ikke
mottatt varslebrev i vårt
sameie Løvlia
Boligsameie, men jeg ble
nylig gjort oppmerksom på
det av en nabo som hadde
fått varslebrev.

2018-08-20
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177. Charlotte
Arnesen

Fjerdingby carnes87@hotmail.com Nei Dette må kommunen ta
hensyn til! Viktig med et
forebyggende perspektiv
også, når det bygges
mange enheter.

2018-08-20

178. Christina
Amador

Fjerdingby christina.amador@hotmail.com Nei 2018-08-20

179. Therese
Stensland

Fjerdingby thejen_88@msn.com Nei 2018-08-20

180. Bård
Stensrud

Nordby baard_stensrud@hotmail.com Nei Blokkene er 4 etg for
høye! Matbutikk og
forsamlingslokale kommer
på Marikollen! Ser ikke
noe grunn til at det skal
være i
hektneråsen/smestadtoppen

2018-08-20

181. Hege
Edvartsen
Hagen

Tristilhøgda hedvartsen@hotmail.com Nei 2018-08-20

182. Tom
Sigvaldsen

Rælingen tomsigvaldsen@hotmail.com Nei 41697500 Området blir overbelastet,
uten tanker om
infrastruktur, ALA
nærbutikk, et sted barn/
ungdom kan søke sammen
til, løsning rundt utkjøring
fra hektner ut på
rælingsvei!

2018-08-20

183. Nora
Lundqvist

Fjerdingby noralundqvist@hotmail.no Nei 91813960 Det blir for mye. Der blir
mindre stier, og vi tar bare
mer og mer av hjemmet til
dyrene som lever i naturen.
La ulven leve i stedet for å
bygge, hvis ikke er det
folkets skyld at det
kommer ulv nærmere, og
da skal de virkelig ikke
klage!

2018-08-20

184. Anette
Linnerud

Fjerdingby anettelinnerud@hotmail.com Nei Vi bor i området, og blir
berørt!

2018-08-20

185. Chi Wan Ng Raelingen chiwan2000@hotmail.com Nei 2018-08-20
186. Heidi

Thomassen
Fjerdingby heidi.thomassen@gmail.com Nei 2018-08-20

187. Linda Berg-
Heggelund

Fjerdingby linda_c_berg@hotmail.com Nei 2018-08-20

188. Andreas
Kind

Fjerdingby danieladrian2@hotmail.com Nei 95301607 2018-08-20

189. Andreas
Josefsen

Fjerdingby andreas_90e@hotmail.com Nei Andre ting som vei, butikk,
tilholdssted etc må ordnes
før det bygges enda flere
boliger.

2018-08-20

190. Linda
Finholt
Sigvaldsen

Rælingen lindafinholt@hotmail.com Nei 2018-08-20

191. Amir
Bagherzadeh

Smestad amir_bagera@hotmail.com Nei 2018-08-20

192. Linn Maria
Hagen

Hektnerhagan linnma86@hotmail.com Nei 2018-08-20

193. Tonje
Klæboe

Fjerdingby tonjeklaeboe@hotmail.com Nei 99565367 2018-08-20

194. Monica
Grasmo

Hektnerhagan 2 monicagrasmo@hotmail.com Nei 2018-08-20

195. Hanne
Hovland

Grindlia hannehovland@yahoo.no Nei Helt enig i alle punktene.
Mat butikk, skoler og vei
må prioriteres først.

2018-08-20

196. Christina
Nicolaisen

Fjerdingby cskaftnes@gmail.com Nei 2018-08-20
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197. Bente
Wethal

Hektnerhagan
34, 2008
Fjerdingby

bentewet@hotmail.com Nei 2018-08-20

198. Yvonne
Hagen

Tristilsvingen yvis_88@hotmail.com Nei 2018-08-20

199. Aylin
Gustavsen

Nedre
Rælingsveg

aiinkg@hotmail.com Nei Jeg er veldig bekymret for
trafikk og støy da det
allerede er uholdbart mye

2018-08-20

200. Julie Kleppe Hektnerhagan juliekleppe@hotmail.com Nei 2018-08-20
201. Grant Auger Hektnerhagan

35
grant.auger@gmail.com Nei 91638226 Jeg signere 2018-08-20

202. Frank Brenn Hagasletta brenn@online.no Nei 90965107 Fordi disse byggene blir alt
for høye og at lekeplasser,
butikker må på plass før
Huas går bygge disse.
Huas bør først gjøre seg
ferdig meg eks Hagasletta
slik at kommunen overtar
denne veien.

2018-08-20

203. Tonje
Pettersen

Fjerdingby p_tonje@hotmail.com Nei 90562244 2018-08-20

204. Hannah
Birgitte
Hetland

Tristilhøgda 1.
2008
Fjerdingby

hannahbir@hotmail.com Nei 2018-08-20

205. Patryk Kulas Fjerdingby patryk.kulas@gmail.com Nei 45486418 Jeg signerer fordi dette er
en svært viktig sak for oss
som bor i området.

2018-08-20

206. Kari Røhne
Haugen

Rælingen kari.rohnehaugen@gmail.com Nei 2018-08-20

207. Rune Jarhus Fjerdingby rjarhus@hotmail.com Nei Viktig med butikk og
tilbud til ungdommen!!!
Syntes ikke høyblokker
passer i området

2018-08-20

208. Dag Arild
Lia

Fjerdingby dag.arild@elkotek.no Ja 2018-08-20






















