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Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen 

Vi viser til brev datert 28.09.2018 fra Rælingen kommune. 
 
Rælingen kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for område F5 
på Hekteråsen. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av  
4 tomannsboliger. 
 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til detaljreguleringsplan for område F5 på 
Hektneråsen. 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Innspill til offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag for område F5 på Hektneråsen 
 
Vi viser til brev datert 28.09.2018 vedrørende ovennevnte sak.   
 
ROAF har egne krav og føringer ved etablering av renovasjonsløsninger som innebærer krav til type 
løsning, plassering, sikkerhet, adkomst og manøvrering for renovasjonskjøretøy.  
 
For å kunne hente avfall, må det være kjørbar vei. I Rælingen kommunes renovasjonsforskrift står 
følgende:  
Som kjørbar vei regnes gjennomgående vei og blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, 
stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. 
 
I dette tilfellet er det ikke kjørbar vei. Veien er ikke gjennomgående og det er ikke regulert inn 
snumulighet for renovasjonsbil dimensjonert for lastebil (L). Renovasjonsbilen vil derfor ikke kunne 
betjene avfallsbrønner som blir plassert på f_R uten at det opparbeides kjørbar vei med snumulighet 
for lastebil (L). 
 
ROAF yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon av husholdningsavfall i saker som berører våre 
eierkommuner. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
       

Deres ref: 2016/1705-18/MARMAR5  

Vår ref: 16/00217-4 

Dato: 04.10.2018 
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Andreas Andresen    Silje Bakke-Hegli 
Avdelingsdirektør     Rådgiver innsamlingsløsninger og utbygging 
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NVE fremmer innsigelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Hektneråsen Sør GBnr 91/3 m.fl.  - Boligområde - Rælingen kommune, 

Akershus 

Viser til høringsdokumenter mottatt 28.09.2018. 

Innsigelse 

NVE vurderer at planen ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer at sikkerhet mot skred er ivaretatt ihht 

byggteknisk forskrift (TEK17) §7.3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Slik 

dokumentasjon må foreligge senest på reguleringsplannivå. Planen er dermed ikke tråd med vesentlige 

regionale og nasjonale føringer for våre ansvarsområder knytta til skredfare.  

Ifølge geoteknisk notat datert 16.06.2018 finnes det marine avsetninger øst i planområdet. 

Områdestabiliteten i det aktuelle området må derfor enten vurderes av geotekniker før 

detaljreguleringsplanen kan vedtas, eller så kan det berørte området avsettes som hensynssone i 

plankartet med tilhørende bestemmelser om at utbygging ikke er tillatt i sonen. Eventuell fremtidig 

utbygging i dette området må i så fall behandles gjennom en ny reguleringsplan. NVE fremmer 

innsigelse til reguleringsplanen inntil dette er rettet opp. 

Ved behov bidrar vi gjerne med ytterligere veiledning slik at vi får en løsning i saken. Se ellers 

www.nve.no/arealplan for ytterlig informasjon og veiledere.   

 

Med hilsen 

 

Paul Christen Røhr 

fungerende regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

http://www.nve.no/arealplan
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Rælingen kommune   
Postboks 100 
2025 FJERDINGBY 
 

 
Deres ref.: 
2016/1705 

Vår ref.: 
2016/1203/HIBJ 

Arkivkode: 
L13 

Dato: 
02.11.2018 

 
 
 

Besøk oss på www.nrbr.no 
  

Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog 
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 2016/1705 - Uttalelse ved offentlig ettersyn av reguleringsplan for F5-
området på Hektneråsen i Rælingen kommune 
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen har ingen ytterligere kommentarer ut over dem vi 
allerede har gitt i vår uttalelse i forbindelse med oppstart av ny reguleringsplan for området 
datert 2. mai 2016. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Fra: Gaute Aarbakke Solaas[Gaute.AarbakkeSolaas@geodata.no]
Sendt: 13.10.2018 12:16:33
Til: postmottak@ralingen.kommune.no[postmottak@ralingen.kommune.no]
Kopi: Gaute Aarbakke Solaas[Gaute.AarbakkeSolaas@geodata.no];
Tittel: Offentlig ettersyn regulering område f5 Hektneråsen

Hei,
 
Midtre Rælingen Vel mener at den framlagte reguleringen av område F5 framstår som god.
Vi er spesielt fornøyd med at gang og sykkeladkomst ned til fylkesvegen formaliseres. Deler av strekket er bratt og
spesiell tilrettelegging for å få sikker framkomst og snørydding  med kommunens materiell på vinterstid bør
legges inn som punkt i reguleringsbestemmelsene.
 
Hilsen,
Gaute Aa. Solaas
Leder MRV
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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING AV HEKTERÅSEN OMRÅDE F5 

 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/høring for detaljregulering av Hektneråsen område 
F5 i Rælingen kommune.  Høringsfristen er 9. november 2018 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
1.    Bemerkninger  
 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid. Nettselskapet opplyser om at det kan 
bli behov for etablering av en ny nettstasjon.  

Behov for ny nettstasjon  
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper 
problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 

Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no  

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Emily Coch Fjeldstad  
Avd. Rettigheter  

mailto:firmapost@hafslundnett.no


 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rælingen kommune - Hektneråsen - gbnr 92/17 m. fl. - Offentlig ettersyn av 
reguleringsplan for område F5 på Hektneråsen - Fylkesmannens uttalelse  
 
Vi viser til brev fra Rælingen kommune av 28.09.2018. 
 
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til 
planforslaget. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 1.mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og bygg, 
arealforvaltning”). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Alexander Karlsson  
rådgiver Andreas Lyngstad 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 
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Deres ref.: 2016/1705
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Vår ref.: 2018/21015-4 FM-M
Saksbehandler: Andreas Lyngstad
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Dato: 25.10.2018
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 FJERDINGBY 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  25.10.2018 
Vår ref:  18/03545-2 
Deres ref:   2016/1705 

 

Svar på offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag for område F5 
på Hektneråsen i Rælingen kommune.  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 28. august 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Planområdet inngår i dag i reguleringsplan for Hektneråsen, regulert til frittliggende 
boligbebyggelse med krav om detaljregulering før utbygging. Planforslaget legger opp 
til bygging av 4 tomannsboliger i 2 etasjer.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av 
mineralske ressurser. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen 
medfører uttak av masser som vil omfattes av mineralloven. DMF har på nåværende 
tidspunkt ingen merknader til offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag for område 
F5 på Hektneråsen i Rælingen kommune. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Karoline Ulvund 
 

rådgiver 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Karoline Ulvund 
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Mottakere: 

Ræl ingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Kopi  ti l:  

                                 

 
 



 

 

 
 

FYLKESADMINISTRASJONEN  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk 
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA 
0107  OSLO    
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift 
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222 

 
 

Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 FJERDINGBY 
 
Att. Marianne Martin 

 

 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlott Sandor Johansen 09.11.2018 2013/13395-18/173112/2018 EMNE L12  
Telefon 
22 05 56 80 

Deres dato 
28.09.2018 

Deres referanse 
2016/1705-18 

 
Rælingen kommune - Reguleringsplan - Hektneråsen Sør Felt 5 gbnr. 92/17 m. fl. - uttalelse 
til offentlig ettersyn 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 28. september 2018 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for fire tomannsboliger. 
 
Området er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplan Hektneråsen, vedtatt 20. 
juni 2007, og er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern., Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om igangsatt 
reguleringsarbeid datert 3. mai 2016, og har følgende merknader: 
 
Viktige regionale interesser 
Fylkesvei 
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst datert 17. oktober 2018. 
 
Parkering 
Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til 
bruk av gange-, sykkel og kollektivtransport fremfor bilbruk.  
 
Fylkesrådmannen vil oppfordre kommunen til å revurdere antallet gjesteparkeringer tilknyttet 
planområdet og vurdere alternativer som legger opp til en felles gjesteparkering med et redusert 
antall plasser. 
 
Fylkesrådmannen vil anbefale at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om et definert andel 
ladepunkter for elbil.  
 
Barn og unge 
Fylkesrådmannen er opptatt av at det legges vekt på å sikre god kvalitet på arealer for lek- og 
uteopphold. Fylkesrådmannen er positiv til at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at 
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leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til 
boligene.  
 
Rælingen kommuneplan stiller krav knyttet til leke- og uteoppholdsarealer. Fylkesrådmannen 
forventer at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 
Gang- og sykkelforbindelser 
Fylkesrådmannen mener det er viktig å prioritere gode gang- og sykkelforbindelser til området. Vi 
ber også kommunen sikre at tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele bygge- 
og anleggsfasen.  
 
Fylkesrådmannen anser det som positivt at det er innarbeidet rekkefølgebestemmelse som sikrer 
ferdig opparbeidet turvei og kjørbar gangvei før første bolig kan tas i bruk innenfor området.  
 
Masseforvaltning  
Planforslaget vil kunne innebære omdisponering eller flytting av større mengder masser. Regional 
plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Denne 
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. 
Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 
Den regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes hjemmesider: 
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/masseforvaltning/ 
 
Fylkesrådmannen mener at den regionale planen bør inkluderes under ‘Nasjonale og regionale 
rammer og føringer’ i forslag til planbeskrivelse for område F5 Hektneråsen. 
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering  
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021 og 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 Øyeren. 
Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Den regionale planen bør 
legges til grunn i det videre planarbeidet.  
 
Fylkesrådmannen mener at den regionale planen bør inkluderes under ‘Nasjonale og regionale 
rammer og føringer’ i forslag til planbeskrivelse for område F5 Hektneråsen. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Det ble foretatt en arkeologisk registrering av planområdet i 2005. 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. 
 
Nyere tids kulturminner 
Med hensyn til nyere tids kulturminner kan vi ikke se at tiltaket i vesentlig grad berører nasjonale 
eller regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å ivareta. På denne bakgrunn 
har vi ingen merknader til planforslaget. 
 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/masseforvaltning/


  

3 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Charlott Sandor Johansen   Marianne Johansson 
rådgiver plan   rådgiver arkeologi 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus c/o Fylkesmannen i Østfold, Statens vegvesen Region øst 
 
 
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  charlott.sandor.johansen@afk.no, 22 05 56 80 
Automatisk fredete kulturminner: marianne.johansson@afk.no, 22 05 55 67 
Nyere tids kulturminner:   camilla.nilsen@afk.no, 22 05 55 46 
 
 

mailto:marianne.johansson@afk.no

