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INFORMASJON FRA SAKSBEHANDLER 

 

Bakgrunnen for oppstartmøte: 

Smestad Utvikling AS ønsker å starte opp nytt planarbeid for Smestad B30. Grunneier av gnr. 97 bnr. 

17 er Stima AS og grunneier av gnr. 97 bnr. 11 og 23 er Smestad Utvikling AS. Området ligger nord for 

Smestad skole og er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i felt B30, til frittliggende boliger med 

en hovedbruksenhet i felt B1, samt i øst til spesialområde friluftsområde/bevaring. Det siste området 

er del av gnr. 97 bnr. 20 og eies av Rælingen kommune. 

I arealdelen til kommuneplanen, som gjelder foran reguleringsplanen som er eldre, er imidlertid hele 

området vist som byggeområde for bolig. 

Det stilles krav om bebyggelsesplan for felt B30 i reguleringsplanen for Smestad, dvs. at det må 

utarbeides detaljregulering før det kan bygges boliger i dette området. 

 

Tidligere oppstart av regulering: 

Tidligere grunneiere hadde engasjert Vindveggen arkitekter for utarbeidelse av reguleringsplan for 

rekkehus vest på området, men planarbeidet stoppet opp bl.a. på grunn av at kommunen mente at 

bebyggelsen ikke var godt nok tilpasset det bratte terrenget mot øst. 

 

Forslagsstillers forslag til regulering: 

Forslagsstiller ønsker å bygge 31 rekkehusleiligheter på vestre del av området som ligger inntil fv. 

120. (Noe som er 6 flere leiligheter enn det forslag fra tidligere grunneier viste.) Videre foreslås det 

nå i tillegg å bygge eneboliger/tomannsboliger på tomter i en bratt nordvendt skråning i øst, samt at 

det foreslås at kommunen også samtidig kan regulere sin eiendom øst for dette igjen til det samme. 

Totalt vil dette gi 12 stk. enebolig-/tomannsboligtomter i øst.  

Det foreslås av utbygger å forlenge veien fra Kroklia inn i området der det foreslås enebolig-

/tomannsboligtomter.  

De ønsker en variert rekkehus-bebyggelse når det gjelder høyder, farger m.m. og at husene skal 

plass-bygges for å få kvalitet i prosjektet. De viste til et prosjekt som er bygget på Jessheim med 

smale boliger, men at de ikke ønsker bruk av tegl i prosjektet på Smestad B30.  

Forslagsstiller informerte om at det er flydd drone over området for å få mer korrekte høyder. 

Kostnader for ombygging av NRV-ledning vil bli delt mellom flere utbyggere i området. 

 



INFOMASJON FRA KOMMUNEN: 

 

Kommunens areal: Kommunen ønsker at deres eiendom tas med innenfor avgrensning av planen 

som utarbeides for Smestad B30. Det bør sees på alternativer for utnyttelse av spesielt de nedre 

tomtene i forhold til mulighet for adkomst og hvilke boligtyper som kan passe her.  

På grunn av at veien Kroklia i dag stopper inn mot en bratt fjellskrent må utbygger vise at det er en 

god/mulig løsning å ha adkomst inn fra denne veien til dette området, evt. at det heller planlegges 

adkomstvei direkte fra veien Smestadbråtan.  

Saksbehandler informerte om at Kongeveien går over to av de foreslåtte kommunale tomtene og at 

der Kongeveien går på siden av / innenfor den ene foreslåtte tomten er det lagt en høyspentledning i 

bakken. 

 

Fortau: Kommunen informerte på møtet om at det må bygges fortau langs nordsiden av veien 

Smestadbråtan, samt legges til rette for en mulig fremtidig fotgjengerovergang. Dette vil kreve 

tosidig fortau der fotgjengerovergangen planlegges. Det ble imidlertid oppdaget på møtet at vei og 

turdrag som var tenkt benyttet som gangadkomst opp fra veien Kroklia til veien Smestadbråtan er 

regulert som felles vei bare for de som har kjøreadkomst til denne veien. Det må derfor sees på 

andre løsninger for fortau mot bl.a. Smestad skole, se kommunens vurderinger etter møtet under.  

 

Renovasjon: Det ser ut til at renovasjon er planlagt for henting internt på området i vest. Det må 

vises svingradier i intern vei for at vi skal være sikre på at det er plass til dette. Det vil ikke tillates at 

renovasjonsbil står på fortau eller i veien Smestadbråtan.  

 

Tetthet vestre område: Kommunen mener at området med rekkehusbebyggelse er foreslått for tett 

pga. terrengforhold på stedet, støy fra fv. 120 og sannsynligvis lite MUA. Regional plan for areal og 

transport (RATP) fra desember 2015 definerer også dette området utenfor prioritert område for 

bygging av boliger i Rælingen da det ligger for langt fra Fjerdingby. 

 

Sol- og skyggevirkning, utsikt østre område: Kommunen er noe skeptisk til om de innerste boligene 

hos forslagsstiller vil få gode nok solforhold på grunn av den høye skrenten i vest. Dette må 

dokumenteres med sol- /skyggekart for området. De foreslåtte nederste boligene innenfor det østre 

området kan også bli liggende dårlig til i forhold utsikt. 

 

Kapasitet skole: Den utvidelsen av Smestad skole som er utført nå er basert på et noe mindre antall 

boliger innenfor området B30 enn det som forslagsstiller foreslår. Det vil bli lagt inn en rekkefølge- 

bestemmelse til reguleringsplanen om at utbygging av området ikke kan igangsettes før det er 

kapasitet på skole og barnehage. Det vil dermed være slik at dess flere boliger det planlegges 

innenfor området desto vanskeligere kan det være å få bygget ut området når utbygger ønsker det.  

 

Oppdateringer av planmateriale i forhold til tidligere forslag: 

• Geoteknikk: Det er foretatt vurdering av grunnforhold og prøvegraving. Det bør vurderes om 

det må grunnundersøkes nord for østre del dersom forslagsstiller planlegger tiltak her. 

• Støy: Det må utarbeides ny detaljert støyrapport for området. Kommunen ønsker ikke bruk 

av høye støyskjermer. 

• Fyllinger / ledninger: fyllinger oppå ledninger og avstand til ledninger må være dokumentert 

godkjent av lednings-eier. 

• Overvannsløsning: Tidligere forslag med åpen bekk er en fin løsning. 

 



Påkobling til VA: VA-nettet som det kan kobles til i området er greit, bortsett fra at det må sees litt på 

avløpssituasjonen mot Kroklia, men at det her er mulig å finne en løsning. Det er mulig å borre 

gjennom fjellet fra østre del til vestre del. Da slipper man graving/tiltak i naturområdet med bekk 

nord for området. Det bør være en rundkjøring / tosidig påkobling til vannledninger i området i 

forhold til beredskap. 

 

Kommunen viser til vedlagte dokument med krav til forslagsstiller i reguleringsplanprosessen og 

avsnittet om krav til leveranse. Kravskjemaet er et dynamisk dokument, som vil bli oppdatert i 

løpet av planutformingsfasen. Forslagsstiller bestiller utredninger som det stilles krav om. 

 

 

AVKLARINGER OG KONKLUSJON 

 

Avgrensning av reguleringsplanen ved varsling: 

Det ble enighet om at kommunen kommer tilbake til dette med avgrensning av planen da det er 

usikkerhet i forhold til forslaget fra utbygger om det skal planlegges for en sti ned til Kongeveien på 

nordsiden av det vestre byggeområdet. Kommunen ville komme med tilbakemelding om det igjen 

kan være ønskelig med en sti her. 

 

Tilgrensende reguleringsplan for gamle Holt skole og Kongeveien: 

Det er varslet oppstart av reguleringsplan for Holt skole. Selve skolen er tenkt regulert til bolig, mens 

arealet rundt er tenkt regulert slik at det kan tilbakeføres fra trial-bane til jordbruk, samt at 

Kongeveien skal reguleres sammenhengende gjennom det nye planområdet. Planen for Smestad B30 

kan berøre areal som nå reguleres for Holt skole dersom stien som ønskes av forslagsstiller reguleres 

inn da stien må gå delvis på nordsiden av bekken og dermed inn på annenmanns eiendom. 

 

 

ETTER OPPSTARTMØTET: 

 

Kommunens vurdering: 

• Adkomst og fortau: Det må reguleres fortau langs nordsiden av Smestadbråtan fra der det er 

naturlig at det kommer opp en snarvei/gangvei fra det østre området på Smestad B30, eller 

at det reguleres fortau fra der det eventuelt blir en kjørevei direkte til veien Smestadbråtan 

fra dette området. Fortauet koples sammen med gang- og sykkelvei langs fv. 120.  

• Tilpasning til terrenget: En videreføring av kjørevei vestover fra Kroklia vil bety mye 

sprenging og dermed sannsynligvis høye skjæringer opp mot veien Smestadbråtan. Det må 

dokumenteres mer detaljert videre i planprosessen, enn det som ble vist på oppstartmøtet, 

om foreslått bebyggelse tilpasses terrenget og veien Smestadbråtan. 

• Behov for sti ned til Kongeveien: Turstien vil nok bli veldig bratt i starten på grunn av fylling 

mot fv. 120 som er planlagt og det bør anlegges en trapp her som knytter seg til eksisterende 

sti lengre nord. Stien videre nordover bør ikke opparbeides mer enn slik den er i dag på 

grunn av bekken som går her. Den foreslåtte opparbeidelse av sti over nabojordbruks-

eiendommen tas dermed ikke med i varslingen. 

• Avgrensning av reguleringsplan ved varsling: Reguleringsplanen kan avgrenses slik som vist i 

kart mottatt 22. mars 2019, med unntak av at det ikke tas med noe areal inn på 

naboeiendommen i nord.  



• Samlet plan: Det står i planinitiativet at det kan være hensiktsmessig å dele området i to 

planer. Dette ble ikke tatt opp av forslagsstiller i oppstartmøtet. Kommunen ønsker ikke en 

slik oppdeling, da området må planlegges smalet og reguleres samlet. 

• Påkoblingspunkt for VA: Det er flere muligheter for påkopling. Konsulent for forslagsstiller 

bør komme med et forslag til legging av ledninger i området. 

 

 

 


