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Utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen - førstegangsbehandling 
 
Rådmannen tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 vedtar planutvalget å legge forslag til 
utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen, datert 11.01.2019, ut på offentlig ettersyn 

Saksprotokoll i Planutvalget - 05.02.2019  

 
Behandling: 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 vedtar planutvalget å legge forslag til 
utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen, datert 11.01.2019, ut på offentlig ettersyn 
Vedlegg 
1 Forslag til utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen, datert 11.01.2019 
2 Forslag til bestemmelser til detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen, datert 

08.01.2019 
 

Saksutredning 
1. Sammendrag 

 

Det er fremforhandlet et forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger, Hektneråsen Panorama 
AS, og Rælingen kommune. Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av detaljreguleringsplan 
for område F5 på Hektneråsen, og fastlegger økonomisk ansvar og tekniske krav til 
utbyggingen.   
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen er det fremforhandlet et 
forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger, Hektneråsen Panorama AS, og kommunen. 
Hensikten med utbyggingsavtalen er å avklare kostnadsfordelingen mellom utbygger og 
kommunen, samt avklare tekniske krav og gjennomføring.  
 
Detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen ligger mellom Opsalvegen og Nedre 
Rælingsveg (fv. 120), og er på ca. 6 dekar. Planforslaget foreslår å legge til rette for bygging av 
fire tomannsboliger i to etasjer + underetasje med tilhørende garasje og gjesteparkering, samt 
utearealer for lek og opphold. Planforslaget omhandler også etablering av en gangvei/turvei 
mellom boligområdet og fylkesvei 120.  



 
Detaljreguleringsplanen skal opp til andregangsbehandling etter at utbyggingsavtalen har vært 
til førstegangsbehandling og er vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn.  
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
  

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger 
Varsel om oppstart av planarbeidet og forhandlinger om utbyggingsavtale ble varslet samtidig 
den 06.04.2016. Frist for å komme med innspill var satt til 07.05.2016. Det kom ikke inn innspill 
til selve varslingen av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtalen.  
 
1. gangsbehandling av planforslaget i 2016 
Planutvalget behandlet privat forslag til detaljregulering for det samme planområdet i møte 
30.11.2016, sak PS 34/2016. Rådmannen gikk imot at planforslaget skulle sendes på offentlig 
ettersyn fordi planen ikke var tilstrekkelig utredet og viktige hensyn var ikke ivaretatt. 
Saksprotokoll: 
 
«Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å ikke fremme 
planforslag for felt F5 på Hektneråsen. Planutvalget anmoder forslagsstiller om å omarbeide 
planforslaget slik at det blir komplett og slik at forhold knyttet til støy, terreng, uteoppholdsareal, 
sol og estetikk blir godt ivaretatt.» 
 
Lenke til planutvalgsmøte hvor saken ble behandlet: 
http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1046 
 
Ny 1. gangsbehandling av planforslaget i 2018 
Planutvalget behandlet forslag til detaljreguleringsplan i møte 18.09.2018, sak PS 18/29. 
Rådmannen anbefalte at planen skulle legges ut til offentlig ettersyn.     
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å legge forslag til 
detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen, med plankart datert 03.09.2018 og 
bestemmelser datert 03.09.2018, ut på offentlig ettersyn. 
 
Lenke til planutvalgsmøte hvor saken ble behandlet:  
http://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-omraade-f5-paa-
hektneraasen.472718.no.html  
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
 

I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det i § 2.2 krav om bruk og innhold i 
utbyggingsavtaler. Det stilles krav om at arbeidet med utbyggingsavtaler skal igangsettes ved 
byggeprosjekter som overstiger 5 dekar, 10 selvstendige boenheter og/eller 20 mill. kr. over 3 
år. Utbyggingen av område F5 på Hektneråsen utløser krav om utbyggingsavtale. Videre er det 



bestemt at utbyggingsavtaler skal følge reguleringsplanprosesser, og godkjennes av 
kommunestyret.   
 
Bestemmelsene til detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen stiller krav til forhold 
som må være på plass før det kan igangsettes bygging, i sammenheng med ulike byggetrinn 
og i sammenheng med ferdigstillelse, og å ta i bruk området. Noen av disse bestemmelsene 
følges opp i forslaget til utbyggingsavtale.  
 

4. Sakens innhold  
 

Det viktigste punktet i forslaget til utbyggingsavtale er at utbygger skal forestå bygging av 
offentlig gangvei og turvei mellom fylkesvei 120 og Opsalvegen/felles adkomstvei til område 
F5. Gangveien/turveien vil sikre en kort og trygg forbindelse mellom fylkesveien og de 
planlagte tomannsboligene i detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen. 
Gangveien/turveien er viktig for å opprettholde en sikker tilgang og god tilgjengelighet til 
eksisterende gang- og sykkelveinett, samt til bussholdeplass langs fylkesveien. Avstanden 
rundt via Opsalvegen er betydelig mye lengre, og flere benytter allerede den private traséen 
som en snarvei i dag. En offentlig gangvei/turvei vil komme både eksisterende og fremtidige 
beboere på Hektneråsen til gode mtp. drift og vedlikehold, samt tilgjengelighet/ 
fremkommelighet.  
 
Utbyggingsavtalen oppgir også syv tiltak under punkt 9.2 som skal være ferdigstilt/gjennomført 
før det gis tillatelse til å ta i bruk første bolig innenfor planområdet. De syv tiltakene er: 
 

1. Interne og eksterne VA-ledninger og -anlegg 
2. Private ledninger til tomtegrense 
3. Internt veisystem 
4. Opparbeidelse av turvei og kjørbar gangvei 
5. Gatebelysning langs turvei og kjørbar gangvei 
6. Varerør for optisk fiberkabel 
7. Felles lekeareal, grøntareal og renovasjon 

 
I forbindelse med varslingen 06.04.2016 kom det ikke inn innspill til selve varslingen av 
oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtalen. 
 

5. Rådmannens vurdering 
 

Under følger en vurdering av utbyggingsavtalen opp mot kommunens ivaretakelse av de 
overordnede hensynene. 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Rådmannen mener det er viktig at gangveien/turveien mellom fylkesveien og Opsalvegen 
sikres opparbeidet. Trygge og gode ferdselsmuligheter for syklende og gående kan være med 
å bidra til bedre folkehelse i befolkningen. Det skal også opparbeides felles uteoppholdsareal 
innenfor planområdet.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Utbyggingsavtalen sikrer opparbeidelse av en kort og trygg gangforbindelse mellom 
fylkesveien og Opsalvegen. Etablering av en gangvei/turvei er viktig for å opprettholde en 
sikker tilgang og god tilgjengelighet mot eksisterende gang- og sykkelveinett, samt til 



bussholdeplass langs fylkesveien. Gangveien skal belyses slik at den også føles trygg og 
oversiktlig.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Med tanke på plasseringen i kommunen anses planområdet som bilbasert, hvor det antas at de 
fleste boenheter vil disponere bil. For beskrivelse av antall biloppstillingsplasser og 
gjesteparkering vises det til saksframstilling for førstegangsbehandling av planforslaget for 
område F5 på Hektneråsen.  
 
Gangforbindelsen vil sikre en betydelig kortere avstand til bussholdeplass langs fylkesveien og 
eksisterende gang- og sykkelveinett. Oppsal bussholdeplass har god bussdekning med 
adganger hvert 10. minutt i rushtiden. Ellers adganger hver halvtime. I følge Ruter tar det 16 
minutter med buss fra Oppsal bussholdeplass til Lillestrøm bussterminal. God tilgjengelighet til 
kollektivtransport og gang- og sykkelveinett er gode forutsetninger for å velge mer miljø- og 
klimavennlige transportmuligheter. 
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Fremforhandlet utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen gir forutsigbarhet for både 
utbygger og kommunen om hvordan kostnadene blir fordelt i forbindelse med utbyggingen av 
område F5 på Hektneråsen. Tiltak som er listet i punkt 2.6 i utbyggingsavtalen skal utbygger 
forestå prosjektering og bygging av, samt tiltak som er beskrevet under punkt 9.2.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt.  
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Kommunen har hatt møte med hjemmelshavere av området hvor gangveien vil bli delvis utvidet 
ift. dagens situasjon. Slik det gikk frem på møtene er det enighet om å opparbeide en offentlig 
gangforbindelse. I dag er traséen mellom planområdet og fylkesveien privat, men den benyttes 
likevel som en snarvei. Som tidligere nevnt vil en offentlig gangvei/turvei komme både 
eksisterende og fremtidige beboere til gode. 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 

Rådmannen anbefaler planutvalget å legge forslaget til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn 
 

 
Rælingen, 23.01.2019, 06.02.2019 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 


