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Planinitiativ for detaljreguleringsplan for Smestad B30, gnr.97, bnr.11,17, 20 og 

23 m.fl.  

  

Datert 25.02.2019, rev. 07.06.2019 

 

1 – Forslagsstiller og grunneiere 

Planen fremmes av Stima bygg AS. Grunneier for gnr. 97 bnr. 17 er Stima AS, og 

grunneier for gnr. 97 bnr. 11 og 23 er Smestad utvikling AS. Kommunens eiendom gnr. 

97/20 beliggende øst for disse eiendommene tas også med innenfor reguleringsplanens 

avgrensning. 

 

2 – Firma, navn, telefonnummer og e-postadresse på forslagsstiller og 

plankonsulent 

Forslagsstiller:    Smestad Utvikling AS   

Kontaktperson:    Stian Magelssen  

Telefon:    99400994 

Epost:     stian@stimabygg.no  
 

Konsulent:    Stima Bygg AS  

Adresse:    Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby 

Kontaktperson:    Ketil Andersen  

Telefon:    93229457 

Epost:     ketil@stimabygg.no  

 

3 – Gjeldende plansituasjon 

Eiendommene er regulert, men det kreves detaljregulering for felt B-30. Det er 

utarbeidet reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Smestad, gnr. 97, bnr. 20 

m.fl. sist revidert 20.02.04 med plan-id 161. Felt B-1 kan bebygges med frittliggende 

boliger og B-30 konsentrert småhusbebyggelse. Området i øst er regulert til 

spesialområde friluftsområde / bevaring. Rydningsrøysene som var registrert i området 

er undersøkt og frigitt, og arealet er vist som byggeområde i arealdelen til 

kommuneplanen. Planforslaget er dermed i tråd med kommuneplanen.  

Planområdet berører også mindre del i reguleringsplan for B2, B25, B26 på Smestad fra 

2011 med plan-id 182, og blir tatt med innenfor planavgrensningen dersom veien 

Kroklia blir valgt som avkjørsel til østre del av området. 
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Figur 1 Utsnitt viser gjeldende reguleringsplaner i området, planavgrensningen markert med rød strek. 
Kilde: Rælingen kommune kartportal. 

Figur 2 Planavgrensningen for varsling av ny plan er markert med rød strek. 
Kilde: Kommuneplanens arealdel – Utsnitt 3, Vedtatt 26.08.2015 
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4 – Statlige planretningslinjer og nasjonale /regionale føringer som berøres 

- Plan- og bygningsloven (2008) har som formål at «Loven skal fremme 

bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på 

langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn. 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(Miljøverndepartementet, 1995). Utgangspunkt i «Nasjonale mål for barn og 

unges oppvekstmiljø» 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanleggingen 

(2014). 

- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016. 

- Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.16. 

- Regional plan for areal og transport (RATP), vedtatt desember 2015. 

- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019. 

 

5 – Formålet med regulering  

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan hvor det 

tilrettelegges for konsentrert småhus (rekkehus) på vestre del, ene-

/tomannsboligtomter på (østre del) og fortau langs Smestadbråtan. Området er avsatt 

til konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende boliger i reguleringsplanen, samt at 

del i øst er regulert til spesialområde friluftsområde / bevaring. Foreslått 

planavgrensning følger arealet som er avsatt i kommuneplanen til boligformål, dette 

samsvarer med eiendomsgrensene.   

Forslagsstiller mener at terrengforholdene gjør at østre del av område er utfordrende å 

bebygge hvis man plasserer innkjøringen der det er regulert innkjøring fra 

Smestadbråtan i dag. Hvis man derimot ser på en felles adkomstløsning hvor Kroklia 

forlenges, vil også kommunens areal på ca. 6,5 dekar kunne omgjøres til f.eks. 

eneboligformål. Med tanke på nasjonale og regionale føringer i forhold til arealbruk, der 

det nå er økt fokus på økt tetthet er det naturlig å tenke at området bør utnyttes 

effektivt. Særlig med tanke på den korte avstanden til både buss, barnehage og skole. 

Nåværende reguleringsplan sier forøvrig felt B-1 (25%) og B-30 (30%) BYA. 

Forslagstiller mener 30% og 35-40% BYA er en naturlig og hensiktsmessig utnyttelse 

for disse tomtene.  

 

6 – Forslag til plannavn (stedsnavn og gårds/ bruksnummer).  

Detaljregulering for” Smestadtoppen B30” gnr. 97/ bnr. 11, 17, 20 og 23. 
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7 – Byggeområdets omfang med antall enheter og tomter.  

Planområdet er ca. 33 000 m2 og det planlegges ca. 31 stk. rekkehus/ kjedede boliger i 

vest, og 6-7 stk. tomter i øst. Samt forslag om 5-6 stk. tomter på kommunens eiendom. 1 

stk. tomt er markert lilla (se figur 4, side 6) hvor kommunen eier ca. halvparten.  

 

 

 

 

 

 

8 – Forventede problemstillinger i planen. For eksempel: Utnyttelse, trafikk, støy, 
høyder, grunnundersøkelser etc.  

• Støy – Dette avklares i videre detaljregulering og vil tilfredsstille kravene iht. T-

1442. Sweco har allerede utført rapport med eldre plan og det vil være noe 

justering av boligene mot vest i forhold til denne.   

• Grunnforhold – Det er foretatt geoteknisk vurdering av tomten fra Multiconsult 

og det er foretatt prøvegraving. Dette indikerer gode grunnforhold med 

fjellgrunn og stabile masser.  

• Vannledningen til NRVA skal flyttes. Dette er i prosess med Bakke AS.  

Utbyggingen er i samsvar med kommuneplanen og overordnede føringer for 
arealutviklingen. Terrengtilpasning må gjøres da tomten består av “to partier” hvor ett 
vil bli forholdsvis flatt med fylling/ avskalling (vestre del) og østre del som består av 
skrånet terreng. Plassering av vei, boligene, lekeareal, utearealer og parkering er 
vurdert og vil tilpasses terrenget (se vedlagte situasjonsplan).  

Planarbeidet vurderes å ikke komme inn under reglene om konsekvensutredning. 

 

9 – Vurdering miljøfaglige forhold som kulturmiljø, teknisk infrastruktur 
landskap, barn og unges interesser, universell utforming, naturmangfold, flom, 
grunnforhold, m.v. 

Ved gjennomgang av Miljøstatus har det ikke blitt avdekket noen åpenbare forhold 

rundt temaene flom, grunnforhold, naturmangfold, kulturmiljø etc. Forholdene vil 

ytterligere belyses når planmaterialet igangsettes.  

 

  

Gnr./Bnr. Areal i m2 

97 / 11 1 847 

97 / 17 2 055 

97 / 20 6 455 

97 / 23 18 025 

Vei areal 4 618 

Totalt 33 000 m2 
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10 – Enkel stedsanalyse som beskriver vegetasjon, eksisterende bebyggelse, 

omgivelser, solforhold, forslag til plan osv.   

Planområdet befinner seg 2 km sør for Fjerdingby i Rælingen kommune, og langs 

østsiden av Fv120. Planområdet grenser mot Smestad Skole i sør. Planområdet består 

av 2” deler” hvor det på vestre del er 2 eneboliger på en delvis skogkledt kolle med furu 

og granskog. Tomten har god utsikt østover mot Øyeren og gode solforhold. Østre del er 

til dels svært skrånede og består av furu, bjørk og granskog. Denne delen grenser til 

Kongeveien (turvei) og jorder i Nord-Øst, og til kommunes tomt i nord hvor den gamle 

Holt skole i tilgrensede reguleringsplan planlegges regulert til bolig og arealet med 

trialbane reguleres til jordbruksformål. Foreslått utbygging vil få en god 

terrengtilpasning og blir en naturlig forlengelse av en allerede eksisterende bebyggelse i 

Nordre del av Smestadfeltet.   

 

Lenger sør for planområdet ligger det et allerede utviklet boligområde med blanding av 

ene/tomannsboliger og rekkehusbebyggelse. Vegetasjonen i nærområdet er dominert 

av barskog med høy bonitet. Mot sørvest på andre siden av Nedre Rælingsveg bygges 

det nå ut et større boligfelt i regi av Bakke AS på Myrvold sør.  

 

  

Figur 3 Flyfoto viser planområdet markert med rødt 
Kilde: Google Maps 
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11. – Situasjonsplan med forslag om utbygging av 31 rekkehus i vest, og oppdeling 

av 6-7 ene- og tomannsboligtomter i øst.  Forslagstiller foreslår samtidig en 

oppdeling av 5-6 tomter på kommunens eiendom.   

Figur 4 Situasjonsplan 

 

12 – Hvordan samfunnssikkerheten ivaretas 

Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel for Rælingen 

kommune, og anses å ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Planforslaget er dermed vurdert til å ikke falle inn under forskriftens virkeområde og 

skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

13 – Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart. 

Det vil bli ordinær varsling ved planoppstart. Naboer, direkte berørte og statlige 

fagmyndigheter, øvrige fagorgan og interesseorganisasjoner vil bli tilskrevet pr. mail 

eller post. 

 

  



   

PLANINITIATIV TIL REGULERINGSPLAN 

7 
 

 

14 – Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 

grunneiere, festere, naboer og andre berørte 

Planprosessen vil følge ordinære prosessregler som er gitt i plan- og bygningsloven. 

 

15 – Særlige spørsmål til oppstartsmøte 

- Hva tenker kommunen rundt fortau/ lengde?  

- Hva tenker kommunen rundt forlengelse av veien i Kroklia og forslag til 

tomteinndeling for eneboliger/ tomannsboliger?  


