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Saksutredning  
1. Sammendrag 

 

På vegne av Hektneråsen Panorama AS har Petter Bogen Arkitektkontor fremmet planforslag 
for område F5 på Hektneråsen. Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og vært sendt 
på høring i perioden 28.09.2018 til 09.11.2018. 
 
Planområdet ligger mellom Opsalvegen og Nedre Rælingsveg, fv.120. Planområdet inngår i 
dag i reguleringsplan for Hektneråsen, hvor det er regulert til frittliggende boligbebyggelse og 
det er krav om detaljreguleringsplan før utbygging. Området er avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Planforslaget legger opp til bygging av 4 tomannsboliger i 2 etasjer + underetasje med 
størrelse på 170 - 210 m2 bruksareal (BRA) per boenhet + garasjer på ca. 40 m2. Tomtene er 
på mellom 900 - 1.300 m2.    
 
Maks. kotehøyde på bygningenes gesims og byggegrenser er fastsatt på plankartet. Bebygd 
areal skal ikke overstige 30 % BYA. Hver boenhet skal ha minsteuteoppholdsareal på 250 m2. 
Felles lekeareal på 40 m2 og areal på takterrasser over garasjer inngår i MUA.  
 
To av tomannsboligene vil få adkomst fra Opsalvegen. Mens de to resterende vil få adkomst 
fra ny felles adkomstvei fra Opsalvegen.  
 
Det er avsatt areal til 2 biloppstillingsplasser og 1 gjesteplass per boenhet, i tillegg til 2 
oppstillingsplasser for sykkel per boenhet.  
 



Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet (Nedre Rælingsveg 489 og 491) opprettholdes 
som i dag, med samme byggegrense, tomteutnyttelse og adkomst. 
 
Veiforbindelsen mellom Opsalvegen og fylkesveien foreslås regulert til offentlig turvei og 
offentlig gangvei. Gangveien blir kjørbar for boligeiendommene som har adkomst via denne i 
dag.  
 
Planområdet er støyutsatt fra fv.120. Støyrapport utarbeidet i forbindelse med planforslaget 
redegjør for hvordan det kan oppnås tilfredsstillende støynivåer på uteoppholdsarealer og 
fasader.  
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

På vegne av Hektneråsen Panorama AS har Petter Bogen Arkitektkontor AS fremmet 
planforslag for område F5 på Hektneråsen. Hensikten med planen er å legge til rette for 
etablering av 4 tomannsboliger innenfor område F5, samt opparbeidelse av en offentlig 
gangforbindelse mellom planområdet og fylkesveien.  
 
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og vært sendt på høring i perioden 28.09.2018 
til 09.11.2018. Saken legges nå frem for endelig vedtak av detaljreguleringsplanen.  
 

 
  
Figur 1: Figuren viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen angir status for 
Detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen. Figuren er en fremstilling av en gjennomsnittsprosess og angir derfor 
ikke at planen ble sendt tilbake første gang den ble behandlet i planutvalget, og at det derfor har vært to 
førstegangsbehandlinger.  

  
   

3. Tidligere behandling og vedtak 
  

Førstegangsbehandling i 2016 
Planutvalget behandlet 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 førstegangsbehandling 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. Saksprotokoll:     
 
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 
 

Kommuneplanens arealdel er brukt som utgangspunkt for arbeidet med utarbeidelse av forslag 
til plankart og reguleringsbestemmelser. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse 
(nåværende) i kommuneplanens arealdel, og regulert til frittliggende småhusbebyggelse i 
reguleringsplanen for Hektneråsen, med krav om detaljregulering før igangsetting av 
byggetiltak i området.  
 
I følge regional plan for areal og transport ligger planområdet utenfor det som med all 
sannsynlighet blir et prioritert vekstområde i Rælingen. Med bakgrunn i at 80 % av utbyggingen 
skal skje i prioritert vekstområde, vil det kunne sette begrensinger for videre utvikling av 
Rælingens arealer som ligger utenfor vekstområdene.  
 

4. Sakens innhold  
 

4.1 Planprosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen 09.03.2016. Det ble 
deretter varslet oppstart av reguleringsplanarbeid 06.04.2016, med annonse i Romerikes Blad, 
kunngjøring på kommunens nettside og brev til naboer, lag og foreninger og offentlige 
myndigheter. Det kom inn 7 innspill til varsel om oppstart. Disse er oppsummert og kommentert 
av forslagsstiller og rådmannen under Innspill til varsel om planoppstart i saksframlegget til 
førstegangsbehandling av planforslaget. 
 
Forslagsstiller ønsket planforslaget behandlet av planutvalget i møte 30.11.2016. Rådmannen 
innstilte på at planforslaget måtte sendes tilbake til forslagsstiller for omarbeiding (se punkt 3 i 
denne saksutredningen). Planutvalget fulgte rådmannens tilrådning. I etterkant av dette kom 
forslagsstiller og kommunen til enighet om et planforslag.  
 
Planforslaget ble fremmet til ny førstegangsbehandling i planutvalget den 18.09.2018. 
Planforslaget ble da vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Planforslaget lå ute 
til offentlig ettersyn i perioden 28.09.2018 til 09.11.2018.  
 
Hovedendringene fra planforslaget som ble fremmet i 2016 og det som nå legges frem for 
politisk behandling er følgende: Det er tatt ut 2 boenheter fra planforslaget og støyutsatt felles 
uteoppholdsareal ved fv.120 er ikke regnet inn i minsteuteoppholdsareal (MUA). Ved å 
redusere antall boenheter er kravet til MUA per boenhet mulig å løse med arealer naturlig 
tilknyttet hver boenhet, uten behov for trapper. Støyskjerm ved fv.120 er fjernet, ettersom 
uteoppholdsarealet på dette nivået ikke lenger skal inngå i MUA. Støyskjerming skal skje lokalt 
oppe ved boligene og ved skjerming på balkonger. Takterrassene på boligenes øverste etasje 
er fjernet slik at høydevirkning minskes noe og det tillates kun takterrasse på garasjene. 
Fellesveien er stoppet halvveis inn i planområdet og skal tilrettelegges med vendehammer. Alle 



boenhetene løser biloppstillingsplasser på egen eiendom. Lekearealer er flyttet fra krysset med 
Opsalvegen til inn i feltet, mellom hus C2 og hus A og B.  
 
Parallell behandling av planforslag og byggesak 
I forbindelse med varsel om oppstart ble det varslet at det planlegges felles behandling av 
reguleringsplanforslag og byggesak, jf. plan- og bygningsloven § 12-15. Dette innebærer at 
offentlig ettersyn og høring av planen også fungerer som nabovarsling av byggesaken.  
 
4.2 Beskrivelse av dagens situasjon 
Planområdet er på ca. 5.600 m2 og ligger på Hektneråsen, mellom Opsalvegen i vest, og 
Nedre Rælingsveg (fv.120) i øst. Planområdet er omkranset av boligbebyggelse i sør, vest og 
nord, mens det er landbruksareal på motsatt side av fv.120 i øst. Tomtene hvor det foreslås ny 
bebyggelse eies av forslagsstiller, Hektneråsen Panorama AS. Det ligger også en privat 
boligeiendom, Nedre Rælingsveg 491, innenfor planområdet. Gang- og veiarealet fra 
fylkesveien til de nye boligene, og Opsalvegen innenfor planområdet, eies av Hektner 
Eiendom, Hektneråsen panorama og private.  
 
 

 
Figur 2: Flyfoto av planområdet. 

Planområdet er per i dag regulert til frittliggende boligbebyggelse i reguleringsplan for 
Hektneråsen, vedtatt 20.06.2007. I reguleringsplan for Hektneråsen er det stilt krav om 
bebyggelsesplan, dvs. detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven av 2008, før området 
kan bygges ut.  
 
Fv.120 har i henhold til Nasjonal vegdatabank en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 7.500 kjt/døgn 
ved planområdet. I henhold til støysonekart beregnet frem mot år 2025, utarbeidet av Statens 
vegvesen, er det rød støysone (62-92 dB) og gul støysone (52-62 dB) fra fv.120, inn på store 
deler av planområdet. Nærmeste bussholdeplass er Oppsal, ca. 200 meter gange fra 
planområdet.   
 
Terrenget i planområdet stiger kraftig fra fv.120 og opp mot vest. Fylkesveien ligger på kote ca. 
+190, mens toppen av eksisterende terreng i planområdet ligger på kote ca. +211 Opsalvegen 
ligger på ca. kote +206 forbi planområdet. Det er fremtredende skrenter mot nord og øst i 
planområdet. Nede ved fv.120 er det tett vegetasjon med trær. 
 
For en mer detaljert beskrivelse av planområdet vises det til kapittel 6 i planbeskrivelsen.    
 
4.3 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger opp til bygging av 4 tomannsboliger, 2 med adkomst direkte fra 
Opsalvegen (hus C1 og C2) og 2 med adkomst fra foreslått ny privat fellesvei (hus A og B).  



 
Planforslaget gir 8 nye boenheter med størrelse på 170 - 210 m2 BRA + garasjer på ca. 40 m2. 
Bygningene foreslås med 2 etasjer + underetasje. Boligene skal oppføres med flate tak. Hver 
tomannsbolig foreslås med egen tomt på ca. 900 - 1.300 m2.   

 
Figur 3: Illustrasjonsplan fra planforslaget. 



 
Figur 4: Forslag til plankart. 

 
De 4 tomannsboligene skal ha felles utforming, med relativt lik form, volumoppbygging og 
materialbruk. Det skal brukes tre i fasader. Bygg A og B foreslås plassert i skråning mot øst 
med innganger på kote +202,5 til +203 og maks. gesimshøyde på +211. Hus C1 og C2 ligger 
noe høyere i terrenget mot Opsalvegen, med innganger på kote +205 til +207 og maks. 
gesimshøyde på +214.  
 

 
Figur 5: Illustrasjon av planlagt bebyggelse, sett fra sydvest. 



 
Figur 6: Illustrasjon av planlagt bebyggelse, sett fra nordøst. 

Maks. kotehøyde på bygningenes gesims og byggegrenser er fastsatt i plankartet. Bebygd 
areal, BYA, skal ikke overstige 30 % av tomtens areal. Hver boenhet skal ha 
minsteuteoppholdsareal (MUA) på 250 m2. Det tillates opparbeidet takterrasser på garasjene, 
men ikke på boligenes tak. Takterrassene kan regnes inn i MUA.  
 
Det foreslås felles lekeplass på 40 m2 for alle de nye boligene, ved enden av ny privat fellesvei. 
Lekeplassen skal opparbeides med benker og lekeutstyr/sandkasse. Lekeplassen regnes inn i 
MUA for boligene.  
 
Det er avsatt 2 biloppstillingsplasser i tillegg til 1 gjesteparkeringsplass til hver boenhet. 
Parkering skal foregå i garasje og på terreng på egne eiendommer. Tomannsboligene med 
adkomst fra Opsalvegen, hus C1 og C2, skal ha mulighet til å snu på egen eiendom og ikke 
rygge ut i Opsalvegen. I den private fellesveien for hus A og B skal det opparbeides 
vendehammer som vist på plankartet. Det skal være 2 oppstillingsplasser for sykkel per 
boenhet.  
 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet, gnr/bnr 92/50 (Nedre Rælingsveg 491) skal 
beholdes. Byggegrense fra reguleringsplan for Hektneråsen videreføres i nytt planforslag og 
boligen videreføres med utnyttelsesgrad på maks. 25 % BYA. Verken boligen innenfor 
planområdet eller andre boliger som grenser til planområdet får endret veiadkomst som følge 
av planforslaget.  
 
Adkomstvei til eksisterende bolig i planområdet foreslås regulert til offentlig kjørbar gangvei 
med bredde 4 meter (3 meter ved smalere partier), samt 1 meter annen veggrunn på hver side, 
som også tilpasses ved smalere partier. Videre vestover er det en bratt gangvei som i dag er 
regulert til friluftsområde. Denne strekningen foreslås regulert til offentlig turvei i bredde 3 
meter, med 1 meter annen veggrunn på hver side. Det tillates ikke kjøring på turveien. 
Turveien og den kjørbare gangveien er en viktig gangveiforbindelse ned mot gang- og 
sykkelveien og bussholdeplass ved fylkesveien. 
 
Estetikk, arkitektur og byggeskikk 
I henhold til bestemmelsene skal bebyggelsen ha høy arkitektonisk kvalitet. Det skal legges 
stor vekt på utforming av bygninger og opparbeiding av ubebygde arealer (adkomster, 
parkering og beplantning). Med søknad om rammetillatelse skal det følge med estetisk 
redegjørelse for tiltaket og forholdet til omgivelsene.  
 



Videre forutsetter bestemmelsene at fasadene hovedsakelig skal utformes med trematerialer. 
Rekkverk skal utformes med glass. Boligene innenfor planområdet gis noe variasjon i 
fasadeuttrykk, men skal til sammen danne en helhet og fremstå som en gruppe. Bebyggelsen 
skal ha dempede farger.  
 
På garasjene er det som tidligere nevnt tillatt med takterrasser. Rekkverk på takterrasser og 
støyskjerming skal være transparent. Tette deler av rekkverket kan ikke overstige 50 cm over 
takets nivå.   
 
Avfallshåndtering  
I henhold til bestemmelsene skal det være nedgravde renovasjonsbeholdere/avfallsbrønner. 
Renovasjonsanlegget skal være felles for alle tomannsboligene, og er foreslått langs 
Opsalvegen.  
 
Overvannshåndtering 
Det er utarbeidet en overordnet plan for overvannshåndtering (se vedlegg 15). Prinsippet om 
lokal overvannshåndtering gjelder for planområdet. Det skal etableres nedgravd 
fordrøyningsbasseng og regnbed som skal håndtere overvannet. Overvann føres til 
terreng/drensgrøft og deretter til et fordrøyningsbasseng som skal etableres langs med 
fylkesveien, før det videre infiltreres. Dette er for å unngå at overvannet fra planområdet ledes 
inn på nabotomtene.  
 
For en mer detaljert beskrivelse av planforslaget vises det til kapittel 7 i planbeskrivelsen.   
 
 
 
4.4 Konsekvenser av planforslaget 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor 
ikke konsekvensutredes. 
 
Forslagsstiller plikter likevel å utrede virkning av temaer som berøres av planarbeidet. 
Forslagsstiller har derfor utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, notat om grunnforhold, 
brannsikkerhetsstrategi, støyrapport, samt sol- og skyggeanalyse.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Resultatet av ROS-analysen viser at det er identifisert 10 mulige hendelser som havner i grønn 
kategori som følge av planforslaget. Grønn kategori vil si hendelser hvor det er akseptabel 
risiko fordi sannsynligheten for at hendelsen inntreffer er liten, og/eller at konsekvensen er lav 
dersom den gjør det. Hendelsene er knyttet til: Masseras/kvikkleire/steinsprang, snø-/ is-/ 
sørperas, radongass, overvann, område for idrett/lek, skole, brann/politi/utrykning, 
støv/støy/lukt, vibrasjoner og ulykke med gående/syklende.  
 
Tiltak for hendelser tilknyttet overvannshåndtering, sikring mot radoninntrengning i bygninger, 
sikring mot steinsprangfare, vurdere risiko for vibrasjoner ved sprengning, tilstrekkelig 
vannforsyning og adkomst for brannvesenet, tilstrekkelig skolekapasitet og tilfredsstillende 
støyforhold er sikret i bestemmelsene. 
 
Det er identifisert 1 mulig hendelse i gul kategori som følge av planforslaget. Gul kategori vil si 
hendelser hvor det skal vurderes tiltak for å redusere risiko. Hendelsen er knyttet til ulykke ved 
anleggsgjennomføring. HMS-rutiner for byggeplassen skal ivareta at denne hendelsen ikke 
inntreffer.  
 
Det er ikke identifisert hendelser i rød kategori, hvor tiltak må iverksettes. 
 
Geoteknisk notat om grunnforhold 



Notatet er en geoteknisk vurdering. Det er ikke gjort grunnundersøkelser. Notatet viser at 
grunnforholdene preges av et tynt vegetasjonsdekke over berg kombinert med blottlagt berg 
mange steder. I bunnen av kollen mot nordøst, er det overgang til marine løsmasser. Hvis det 
viser seg at det kommer til å bli anleggsvirksomhet her, vil sikringstiltak mot løsmasseskred 
pga. av eventuell kvikkleire måtte beskrives i eget notat. Planområdet med omkringliggende 
arealer er ikke klassifisert som fareområde i NVEs skredatlas, og planlagt bebyggelse plassert 
på en kolle, vil ligge utenfor eventuelle skredutløp. Stabilitetsmessige forhold ved utbygging på 
kollen vil være ivaretatt mht. løsmasser som kun består av et tynt dekke over berg.  
 
Brannsikkerhetsstrategi 
Rapporten beskriver bygningenes helhetlige konsept for sikkerhet ved brann og den skal 
dokumentere at hovedutformingen av bygningene tilfredsstiller funksjonskravene i teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven. Brannsikkerhetsstrategi utarbeides normalt ikke før i 
byggesak. Men i denne plansaken er det varslet felles behandling av reguleringsplanforslag og 
byggesak. Byggesak behandles likevel i egen sak og brannsikkerhet er mer relevant tema der.  
 
Støyrapport 
Resultatet av rapporten viser: 

 Uten tiltak har alle foreslåtte boliger i planforslaget enkelte fasader med støy over 
grenseverdiene for støy, i henhold til støyretningslinjen, T-1442. Hus A er mest utsatt. 
Uteoppholdsarealene har stedvis også overskridende støynivåer uten tiltak.  

 Det kan oppnås tilfredsstillende lydnivåer på alle takterrasser over garasjer ved normalt 
høyt, tett rekkverk på 1,2 m, med forhøyning til 1,7 m mot Nedre Rælingsveg for hus A 
og B. 

 Krav til «stille side» vil kunne tilfredsstilles for samtlige hus ved skjerming på bakkeplan 
for underetasjen og innglassing av balkonger på plan 1. 

 Krav til innendørs lydforhold kan tilfredsstilles for alle boliger.  
 Deler av uteoppholdsarealet vil ha støy fra veitrafikk som overskrider anbefalt 

grenseverdi og bli liggende i gul sone. De utsatte områdene vil være utfordrende å 
skjerme effektivt, grunnet skrånende terreng. Men lokal skjerming kan vurderes 
nærmere for avgrensede uteplasser i en senere detaljfase. 

 Vurdert støyskjerm nærmest ved fylkesveien vil kun ha effekt for bakenforliggende 
arealer nedenfor skråning, og vil ikke bidra effektivt til skjerming av utearealer på det 
foreslått bebygde platået. 

 
 
Sol- og skyggeanalyse 
Sol- og skyggediagram viser at boenhetene vil få solfylte uteoppholdsarealer på sommeren. 
Takterrassene på garasjene gir mulighet for arealer som løftes opp fra terreng. Ny bebyggelse 
vil i liten grad forringe solforholdene for eksisterende boliger i øst.  
 
4.5 Innspill og merknader ved offentlig ettersyn  
I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av planforslaget har det kommet inn ni 
merknader. Nedenfor følger resymé fra uttalelser og bemerkninger, samt rådmannens 
kommentar.  
 
Norges Vassdrags- og energidirektorat, brev av 01.10.2018  
NVE fremmet innsigelse under høringen av planforslaget. Innsigelsen var begrunnet med at 
planen ikke i tilstrekkelig grad dokumenterte at sikkerhet mot skred er ivaretatt ihht. 
byggteknisk forskrift (TEK17) § 7.3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
NVE vurderte dermed at planen ikke var i tråd med vesentlige regionale og nasjonale føringer 
for deres ansvarsområder knyttet til skredfare. Området som potensielt er skredutsatt ligger øst 
i planområdet, mot fylkesveien. 
 
Videre står det i innsigelsen at området må derfor enten vurderes av geotekniker før 
detaljreguleringsplanen kan vedtas, eller at området kan avsettes med en hensynssone med 
tilhørende bestemmelser om at utbygging ikke er tillatt i sonen. 



 
Rådmannens kommentar: 
Merknadene i innsigelsen er tatt til følge. I dialog med NVE er det kommet frem til at aktuelt 
område i øst tas ut av reguleringsplanen. NVE har med bakgrunn i dette trukket sin innsigelse i 
brev datert 07.01.2019.  
 
Midtre Rælingen Vel v/ leder Gaute Aa. Solaas, e-post av 13.10.2018 
Midtre Rælingen Vel mener at planforslaget for område F5 framstår som godt utarbeidet. De er 
spesielt fornøyde med at gangforbindelsen ned til fylkesveien formaliseres. Ettersom deler av 
gangveien er bratt mener de at det bør legges inn et punkt i reguleringsbestemmelsene som 
tilrettelegger for sikker framkomst og snørydding med kommunens materiell på vintertid. 
 
Rådmannens kommentar: 
Gangveien er foreslått regulert som offentlig, og vil ved kommunal overtagelse bli brøytet og 
strødd/saltet.  
 
Statens vegvesen, brev av 17.10.2018  
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til detaljreguleringsplan for område F5 på 
Hektneråsen.  
 
Romerike avfallsforedling IKS, brev av 04.10.2018 
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.  
 
ROAF mener i dette tilfeller at veien ikke er kjørbar. Videre står det at veien ikke er 
gjennomgående og det er ikke regulert til 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).     
 
Rådmannens kommentar:  
Kommunen og forslagsstiller har vært i dialog med ROAF. Renovasjonsanlegget er flyttet slik 
at det nå ligger langs Opsalvegen, og renovasjonsbilen vil ha muligheter for å snu i T-krysset i 
Opsalvegen.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 25.10.2018 
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor deres 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har de ingen konkrete merknader til 
planforslaget. For øvrig vises det til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018.   
 
Rådmannens kommentar:  
Merknaden tas til etterretning.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, brev av 25.10.2018 
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av mineralske 
ressurser. Ut i fra foreliggende informasjon kan de 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 reguleringsplanen.  
 
Rådmannens kommentar:  
Merknaden tas til etterretning.  
  



Hafslund Nett, brev av 26.10.2018 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, opplyser nettselskapet om at det kan bli behov for 
etablering av en ny nettstasjon. Dette er avhengig av 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 (ca. 5,5 m * 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 trafikksikkerhet 
ønskes frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens 
frisiktsoner. Fortau og gang- og sykkelvei regnes 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 min. 10 meter fra ny 
bebyggelse.  
 
Hafslund Nett ser ofte at det ikke blir tatt hensyn til avstandskravene. Dette skaper problemer 
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 bestemmelsene:  

- 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.  

 
Rådmannens kommentar:  
Merknaden tas til etterretning. Bestemmelsene innarbeides i reguleringsplanen.  
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen, brev av 02.11.2018   
Nedre Romerike brann- og redningsvesen har ingen ytterligere kommentarer ut over dem de 
allerede har gitt i uttalelsen i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet.  
 
For øvrig ønsker brannvesenet å bli holdt orientert i det videre planarbeidet, samt i kommende 
byggesaker.  
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden tas til etterretning.  
 
Akershus fylkeskommune, brev av 09.11.2018  
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om igangsatt planarbeidet.   
 
Parkering 
Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å revurdere antallet gjesteparkeringer tilknyttet 
planområdet og vurdere alternativer som legger opp til en felles gjesteparkering med et 
redusert antall plasser. Videre anbefaler fylkesrådmannen at det stilles krav om et definert 
antall ladepunkter for elbil i bestemmelsene.   
 
Barn og unge 
Fylkesrådmannen er opptatt av at det legges vekt på å sikre god kvalitet på arealer for lek- og 
uteopphold. De er positive til at det stilles krav i bestemmelsene om at leke- og fellesarealene 
skal være ferdig opparbeidet før første bolig kan gis brukstillatelse.  
 
Det forventes at kravene knyttet til leke- og uteoppholdsarealer i kommuneplanen legges til 
grunn i det videre planarbeidet.  
 
Gang- og sykkelforbindelser 
Det trekkes frem at det er viktig å prioritere gang- og sykkelforbindelser til området. Kommunen 



bes om å sikre at tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele bygge- og 
anleggsfasen.   
 
Det anses 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 
Det vises til regional plan for masseforvaltning i Akershus, og at det forventes at disse 
retningslinjene legges til grunn i det videre planarbeidet. Det vises til at planen inneholder 
retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket.  
 
Fylkesrådmannen mener at den regionale planen bør inkluderes under «Nasjonale og 
regionale rammer og føringer» i planbeskrivelsen.  
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Det er vedtatt en regional plan for vannforvaltning som skal ligge til grunn for all kommunal 
planlegging. I alle utbyggingsområdet bør det blant annet legges opp til lokal 
overvanndisponering med avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet 
Øyeren. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2020.  
 
Fylkesrådmannen mener at den regionale planen bør inkluderes under «Nasjonale og 
regionale rammer og føringer» i planbeskrivelsen. 
 
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 gjøres særlig oppmerksomme på at 
det kan være ukjente fornminner i området. Dersom man støter på et fornminne skal arbeidet 
straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter.  
 
Nyere tids kulturminner 
Med hensyn til nyere tids kulturminner kan ikke fylkesrådmannen se at tiltaket i vesentlig grad 
berører nasjonale eller regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å ivareta.  
 
Rådmannens kommentar:  
De regionale planene innarbeides i planbeskrivelsen under «Nasjonale og regionale rammer 
og føringer».  
 
Med tanke på planområdets beliggenhet, samt størrelse og omfang på planlagt tiltak, anses det 
ikke som aktuelt å opparbeide felles gjesteparkering. Krav om tilrettelegging for elbiler 
innarbeides i planbestemmelsene.  
 
Dagens etablerte gang- og sykkelforbindelser vil bli opprettholdt, og det må som vanlig 
utarbeides en plan for gjennomføring av anleggsarbeidet.   
 
4.6 Endringer etter offentlig ettersyn 
 
Følgende endringer er gjort på plankartet:  

 Mindre tilpasninger på gangveien og grøfteareal regulert som annen veggrunn (o_Av) 
 Renovasjonsanlegg (f_R) er flyttet noe vestover, langs med Opsalvegen  
 Arealene avsatt til boligbebyggelse i øst, langs fylkesveien, er tatt ut av planen  

 
Følgende endringer er gjort i bestemmelsene:  

 § 7.5 Tilføyet Hafslund Nett sine bestemmelser 
 



Følgende endringer er gjort i planbeskrivelsen:  
 Tilføyet Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 under kapittel 5 i planbeskrivelsen  
 Tilføyet Regional plan for masseforvaltning (vedtatt 24.20.2016) under kapittel 5 i 

planbeskrivelsen  
 

 
Endringene/tilføyelsene som er gjort etter offentlig ettersyn anses ikke til å berøre naboer i 
nevneverdiggrad, og utløser ikke krav om nytt offentlig ettersyn.   
 

5. Rådmannens vurdering 
 

Under følger en vurdering av hvordan kommunens overordnede hensyn er ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Gangvei mellom Opsalvegen og fylkesveien 
Rådmannen mener det er viktig at gangvei mellom Opsalvegen og fylkesveien sikres i 
planforslaget. Denne gangveien er viktig for å opprettholde en sikker tilgang og god 
tilgjengelighet mot omkringliggende gang- og sykkelveinett, og til bussholdeplass langs 
fylkesveien. Trygge og gode ferdselsmuligheter for syklende og gående kan være med å bidra 
til bedre folkehelse i befolkningen.  
 
Støy 
På plankartet er det regulert inn støyskjerm langs hus A og B (boligene nærmest fylkesveien). 
Vedlegget MUA viser en oversikt over uteoppholdsareal som blir liggende i gul støysone. I 
bestemmelsene til detaljreguleringsplanen er det stilt krav om støyskjerming i § 8.7. 
Rekkefølgebestemmelsen sikrer at det skal være dokumentert at det er utført 
støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og innendørs støynivå ikke overskrider 
grenseverdiene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging og teknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven. 
 
Estetikk, arkitektur og byggeskikk  
I kommuneplanens arealdel har kommunen seks bestemmelser som omhandler estetikk (§ 
6.1). Bestemmelsene om estetikk er videre utdypet i kommunens Veileder i estetikk og 
bokvalitet i plan- og byggesaker. Rådmannen har vurdert planforslaget etter kapittel 6, 8 og 9 i 
veilederen, som omhandler støyskjermer, solforhold og klima, og kvalitet i arkitektur og 
bygningsutforming.  
 
Terrengtilpasning (9.3.1) 
Planområdet ligger på en kolle som stort sett består av bart fjell eller et tynt humusdekke. 
Terrenget er delvis kupert og det vil være behov for noe sprenging. Deler av bebyggelsen skal 
skjære inn i terrenget og plasseres på ulike nivåer. Ved å bevare store deler av eksisterende 
terreng gir det også varierte uteområder til boligene. Etter rådmannens syn er tiltaket 
tilfredsstillende tilpasset det kuperte terrenget.  
 
Fjernvirkning og tilpasning til øvrig bebyggelse (9.3.3) og Hovedform (9.3.2) 
Illustrasjonstegninger av de nye tomannsboligene sett fra fylkesveien fra nordøst (figur 7) viser 
at boligene vil bli delvis synlig fra fylkesveien, når man kjører sørover.  



 

 
Figur 7 Illustrasjon av tomannsboligene, sett fra nordøst, fra fylkesvei 120 

 
Sett fra sydøst (figur 8) er fjernvirkningen mer beskjeden. Tomannsboligene skjermes av 
eksisterende vegetasjon, og eksisterende boliger i øst blir i liten grad påvirket av tiltaket.  

 
Figur 8 Illustrasjon av tomannsboligene, sett fra sydøst, fra fylkesvei 120 

 
Rådmannen vurderer at høyden og formen på bygningsmassen tar hensyn til omgivelsene, og 
er tilpasset eksisterende boligtyper og utnyttelsesgraden i området.  
 
Materialbruk (9.3.5) 
I planbestemmelsene § 3.2 er det krav om at fasadene på boligbebyggelsen i hovedsak skal 
utformes med trematerialer. Rekkverk skal utformes med glass. Bestemmelsen sikrer også at 
bebyggelsen skal utformes med noe variasjon i fasadeuttrykk, men til sammen danne en 



helhet, samt ha høy arkitektonisk kvalitet. Rådmannen mener at planforslaget sikrer både 
oppfølging av kommunens vedtak om bruk av trematerialer og samtidig sikrer variasjon i 
samsvar med kommunens veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker.  
 
Solforhold og klima (8.9) 
Veilederen i estetikk og bokvalitet stiller krav om at balkonger/terrasser og ¼ av uteområdet 
skal være solbelyste i minst 5 timer ved jevndøgn. I forbindelse med planforslaget er det 
utarbeidet sol og skyggediagram for både nye og eksisterende boliger. Ny bebyggelse vil i liten 
grad forringe solforholdene for eksisterende boliger i øst jf. vedlagt sol- og skyggediagram 
(vedlegg 9). Takterrassene som er lagt til nordsiden på hus A og B vil få minst sollys av alle 
takterrassene, men disse boligene vil i tillegg få balkonger som vender mot øst. Sol- og 
skyggediagram viser at boenhetene vil få solfylte uteoppholdsarealer på sommeren. 
Plasseringen av byggene ivaretar hensynet til sol og utsyn ved at man ser over eller mellom 
foranliggende bygg.  
 
Støyskjermer (6.1) 
Kommuneplanen og veilederen i estetikk og bokvalitet stiller krav til en estetisk redegjørelse og 
at det skal stilles krav til utforming av støyskjermer som det gjøres til byggverk for øvrig. I 
planbestemmelsenes § 3.2 er det stilt krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal følge 
med en estetisk redegjørelse for tiltaket og forholdet til omgivelsene. Støyskjermene er vist på 
plankartet og er en del av tiltaket som det skal redegjøres for i rammesøknaden. Oppføring av 
nye støyskjermer er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen.  
 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Kryssing av fylkesveien 
Det er ikke undergang eller overgang over fv.120 forbi planområdet og fartsgrensen er 60 km/t. 
Det kan medføre farlige situasjoner ved kryssing av veien. Men det er imidlertid en relativt lang 
og rett slette med god oversikt fra begge sider. Det er også midtrabatt i fylkesveien, slik at 
fotgjengere kan konsentrere seg om én kjøreretning ved kryssing av veien. Det er også 
mulighet for planfrikryssing av fylkesveien dersom man følger Opsalvegen til Tristilvegen og 
bruker undergangen under fylkesveien, litt lenger nord. Rådmannen vurderer at situasjonen for 
myke trafikanter til og fra planområdet er tilfredsstillende.   
 
Grunnforhold 
Den geologiske vurderingen gjort i forbindelse med planforslaget viser at det kan være fare for 
kvikkleire i område nordøst i planområdet, på flaten nede ved fylkesveien. Dette området skal 
ikke bebygges og det skal ikke gjøres tiltak der. I forbindelse med offentlig ettersyn fremmet 
NVE innsigelse med bakgrunn i at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at sikkerhet mot 
kvikkleireskred var ivaretatt. Med bakgrunn i dette er arealene langs fylkesveien tatt ut av 
planforslaget da det ikke skal gjennomføres tiltak i dette området.   
 
Steinsprangfare og fare for rystelser 
Geoteknisk vurdering viser også at det kan være fare for steinsprang mot omkringliggende 
bebyggelse i øst og nord, og fare for rystelser på omkringliggende bebyggelse i forbindelse 
med sprengningsarbeid i planområdet. Det legges opp til tiltak i anleggsfasen som skal hindre 
slike hendelser.   
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen.  
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Vurdering av naturmangfoldloven 
Planen er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12. Når det gjelder kravet til 
kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 er det foretatt søk i Naturbasen til 



Miljødirektoratet og Artsdatabankens Artskart. Det fremkommer av søket at det ikke er 
registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter, utvalgte naturtyper eller truede eller 
nær truede naturtyper i planområdet. Det er heller ikke kommet frem annen kunnskap om det 
finnes verdifull natur i området. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap anses dermed som oppfylt. I og med at verdifullt naturmangfold i liten 
grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, 
legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre 
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 til 12.  
 
Mobilitet 
Planområdet har god bussdekning med adganger hver 10. minutt i rushtiden. Ellers adganger 
hver halvtime. I følge Ruter tar det 16 minutter med buss fra Oppsal holdeplass til Lillestrøm 
bussterminal. Noe lenger tid må erfaringsvis påregnes i rushtid. Selv om planområdet har god 
kollektivdekning i rushtid og relativ kort reisetid til Lillestrøm må planområdet likevel anses som 
bilbasert med tanke på plasseringen i kommunen, hvor det antas at de fleste boenhetene vil 
disponere bil. Det legges opp til krav om 2 biloppstillingsplasser per boenhet, i tillegg til 
mulighet for en gjesteplass.  
 
Overvannshåndtering 
I bestemmelsene til detaljreguleringsplanen er det stilt krav i forbindelse med 
overvannshåndtering i §§ 6.1 og 7.3. Bestemmelsene sikrer at lokal overvannshåndtering skal 
legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltak. Det skal redegjøres for 
behandling av overvann, både takvann og overflatevann og drensvann. Plan for fordrøyning av 
overvann må sendes inn ved rammesøknad, og anlegget bygges samtidig med disse tiltakene. 
Overvann skal håndteres på egen eiendom og skal ikke tilføres terreng raskere enn i dag. 
Paragraf 3.5 stiller også krav om at utomhusplanen, som sendes inn ved søknad om 
rammetillatelse, skal vise behandling av overflatevann. I vedlagt plan for overvannshåndtering 
er det to alternative løsninger. Alternativ 1 innebærer infiltrasjon i grunn og fordamping, og 
alternative 2 er utslipp av overvannet i bekken nord for planområdet. Valg av løsning vil bli 
vurdert i detaljprosjekteringen. Rådmannen mener at overvannshåndteringen er tilstrekkelig 
vurdert og sikret i denne fasen av planarbeidet.   
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen.    
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Det er utarbeidet et forslag til utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen. 
Utbyggingsavtalen gir forutsigbarhet for både utbygger og kommunen om hvordan kostnadene 
skal fordeles. Utbyggingsavtalen og rekkefølgebestemmelsene sikrer blant annet 
opparbeidelse av nødvendig gangforbindelse mellom fylkesveien og planområdet. 
Gangforbindelsen overtas av kommunen ved ferdigstillelse, og det må påregnes kostnader til 
drift og vedlikehold.   
 
Utbyggingsavtalen har vært oppe til førstegangsbehandling og er lagt ut til offentlig ettersyn før 
sluttbehandlingen av reguleringsplanen.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Kommunen har hatt møte med grunneiere av arealene som vil bli noe utvidet ift. dagens 
bredde på gangveien. Slik det gikk frem på møtene er det enighet om opparbeidelsen av 
gangveien. Enkelte justeringer er gjort på plankartet for å tilpasse gangveien mest mulig til 
eksisterende trasé, for å ivareta eksisterende bebyggelse på gnr. 92 bnr. 50. I dag er traséen 
som går mellom boligområdet og fylkesveien privat, men benyttes likevel som en snarvei. 
Etablering av en offentlig gangvei vil komme både eksisterende og fremtidige beboere på 
Hektneråsen til gode mtp. drift og vedlikehold, samt fremkommelighet.  
 



6. Oppsummering og konklusjon 
 

Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen, med plankart og 
bestemmelser, vedtas. 
 

 
Rælingen, 27.02.2019 
 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
 
 
 


