
 

Sammendrag og kommentarer til innkomne innspill ved offentlig 

ettersyn 

 

Forslaget til detaljreguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 20.11.2019- 

09.01.2020. Det har kommet inn totalt 8 merknader til detaljreguleringsplanen ved offentlig 

ettersyn. Disse er oppsummert og kommentert av kommunen nedenfor.  

 

Innkomne innspill: 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, brev av 13.12.2019 

2. Akershus fylkeskommune, brev av 12.12.2019 

3. Statens vegvesen, brev av 19.11.2019 

4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 15.12.2019 

5. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, brev av 20.11.2019 

6. Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid, epost av 27.12.2019 

7. Midtre Rælingen vel, epost av 08.01.2020 

8. Ola og Siril Jonsson Enger - grunneiere av 97/1, epost av 05.12.2019 og 15.01.2020 

 

Innkomne innspill til varsel om oppstart 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, brev av 13.12.2019 

Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor deres 

Ansvarsområder og har ingen konkrete merknader til planforslaget. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Merknaden tas til orientering.  

 

Akershus fylkeskommune, brev av 12.12.2019 

 

Samordnet areal- og transportplanlegging 

Akershus fylkeskommune viser til viktige regionale interesser, regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus, hvor et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal 

være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet 

grønnstruktur. Videre fremgår det at planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 

Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 

persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 

Akershus fylkeskommune viser til at området ligger rundt 1,8 kilometer sør for Fjerdingby. 

Fylkesrådmannen mener foreslått ombygging av skolen til maksimalt to boenheter er i tråd 

med føringene i RP-ATP. 

Friluftsliv 

Fylkesrådmannen anser det som positivt at Kongeveien sikres som sammenhengende tursti, 

som vil ivareta gode forbindelser til nærliggende friluftsområder. 



 

Automatisk fredete og nyere tids kulturminner 

Fylkesrådmannen har ingen ytterligere innspill til planforslaget når det gjelder hensynet til 

automatisk fredete og nyere tids kulturminner, og ser det som svært positivt at Rælingen 

kommune regulerer Holt skole og det omkringliggende landskapet til bevaring. 

Fylkesrådmannen viser til at de har hatt en god dialog med kommunen i løpet av 

planprosessen og at de kulturminnefaglige råd er fulgt opp i planforslaget.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Merknaden tas til orientering.  

 

Statens vegvesen, brev av 19.11.2019 

Statens vegvesen har ingen merknader til detaljreguleringsplan for Holt skole. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Merknad tas til orientering.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 15.12.2019 

NVE viser til generell uttalelse, at de er en nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon-, og skredfare, vassdrag og 

grunnvann, samt anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE viser til 

disse saksområdene og ber om at det søkes om råd og veiledning når det gjelder hvilket 

hensyn som skal tas i planleggingen. NVE gir innspill og uttalelser til reguleringsplaner der 

det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger.  NVE angir at de ikke har noen 

konkrete merknader til høringen. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Merknaden tas til orientering.  

 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, brev av 20.11.2019 

Brannvesenet (NRBR) mener deres tidligere innspill ikke er hensyntatt i planen om at 

eksisterende brannkum må erstattes med brannhydrant, for å kompensere for lang avstand 

til skolebygningen. Dersom dette ikke ivaretas mener NRBR at det må etableres et nytt 

brannvannsuttak med tilstrekkelig kapasitet som tilfredsstiller avstandskravene beskrevet i 

preaksepterte ytelser i VTEK § 11-17. 

Kommunedirektørens kommentar: 

Merknaden tas til orientering. Det tilrettelegges ikke for ny boligbebyggelse, kun bevaring av 

den eksisterende skolebygningen. Eksisterende situasjon blir dermed opprettholdt. På 

bakgrunn av det ovennevnte og tidligere svar på innspill fra NRBR ved 

førstegangsbehandling av planforslaget mener kommunedirektøren at det på nåværende 

tidspunkt ikke er grunnlag for å etablere et nytt brannvannsuttak eller brannhydrant, utover 

det som allerede finnes i området fra før. Det er som tidligere nevnt kun ett bygg som står på 

eiendommen og det er vurdert som liten sannsynlighet for at dette vil innebære stor risiko for 

brannspredning. 

 

 



 

Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid, epost av 27.12.2019 

Viser til at grense til planområdet mot nord fremstår med et terrengfall på 1:2,88, som er over 

kriteriene som fremgår i NVEs veileder "Sikkerhet mot kvikkleireskred" kap. 4.5 om faresone 

for kvikkleireskred. Miljøorganisasjonen Grønn fremtid viser videre til tabell 5.2 og kapittel 5.3 

i samme veileder om kvalitetssikring av utredninger og områdestabilitet. Miljøorganisasjonen 

Grønn Fremtid ber om at "Sikkerhet mot kvikkleireskred" følges, eller at alternativ analyse 

dokumenteres for tilsvarende vurdering av områdestabiliteten. I uttalelsen vises det videre til 

at veilederen er en preakseptert løsning til TEK17 § 7-3, og at dersom den preaksepterte 

løsningen ikke følges skal alternativ analyseform dokumenters i henhold til TEK17 § 2-2. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Merknaden tas til orientering. Geotekniske forhold er vurdert i planen og vil følges opp videre 

ved gjennomføring av nye tiltak. Det er i forbindelse med reguleringsplanarbeidet foretatt en 

geoteknisk vurdering av området. I henhold til kartmaterialet som er vurdert i den 

geotekniske vurderingen er det ikke fare for stein-, snø-, kvikkleire-, jord- eller flomskred 

innenfor planområdet. Det kan likevel ikke utelukkes at bløte masser eller kvikkleire 

eksisterer innenfor planområdet.   

Den geotekniske rapporten konkluderer med at det ikke er behov for grunnundersøkelser. 

Ved funn av leire/bløte masser eller utlegging av masser skal det foretas en vurdering av 

geotekniker. Geotekniker skal også kontaktes ved oppføring av nye bygninger og ved 

oppgradering av adkomstveien. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene til planen, jf. § 

4.2.  

 

Midtre Rælingen vel, epost av 08.01.2020 

Midtre Rælingen vel har tidligere fremmet forslag om bruk av skole for ungdomsarbeid i 

kommunen og mener at til tross for at eiendommen skal selges at planforslaget tar gode 

hensyn som sikrer bevaring av bygningen og miljøet rundt. Midtre Rælingen vel mener at 

Kongeveien bør tegnes inn i reguleringsplankartet som en turvei med opptil 2 meter bredde 

og at Kongeveien må gruses opp slik at det blir bedre fremkommelighet for 

lokalbefolkningen. Midtre Rælingen vel mener videre at det er uproblematisk å oppgradere 

Kongeveien til full bredde med gruset dekke, da det er få steder Kongeveien ikke har vært 

berørt av tiltak og at det er mer idèen om en vei som må bevares enn den fysiske 

utformingen av veielementet.  

 

Videre i uttalelse fremgår det et ønske om at kommunen skal sette av midler til å ruste opp 

Kongeveien fra Hammarsvegen i nord til Skovholtvegen i sør, og mener dette er tiltak som vil 

føre til mer bruk av Kongeveien. Midtre Rælingen vel mener at der trasèen er i sambruk med 

gårdsdrift bør bæreevnen til Kongeveien oppgraderes til å tåle tyngre maskineri, men at det i 

andre deler av trasèen er tilstrekkelig å gjøre lettere inngrep for å sikre fremkommelighet 

også når det er fukt i terrenget.  

Videre i uttalelsen fremgår det at kommunen må bekoste tilbakeføring til landbruksformål før 

eiendommen tillates solgt og Midtre Rælingen vel foreslår at det legges inn en 

rekkefølgebestemmelse som sikrer at Kongeveien rustes opp og at trialbanen fjernes før 

brukstillatelse til bolig kan gis. 

Kommunedirektørens kommentar: 

Merknad tas til orientering. Kongeveien sikres med hensynssone i plankartet, og det er 

fastsatt bestemmelse om at Kongeveien skal sikres som en sammenhengende tursti og 



 

være tilgjengelig for allmennheten. Kommunedirektøren anser det dermed ikke som 

nødvendig å skulle tegne inn en turvei i plankartet, da dette sikres i tilstrekkelig grad.  

 

Når det gjelder drift og vedlikehold av Kongeveien og tilbakeføring til landbruk er dette noe 

som tas utenom reguleringsplanprosessen. Det er vanlig at slike forhold eventuelt fastsettes 

gjennom privatrettslige avtaler. Det vil derfor ikke fastsettes rekkefølgebestemmelser knyttet 

til dette i detaljreguleringsplan for Holt skole. 

 

Ola og Siril Jonsson Enger - grunneiere av 97/1, epost av 05.12.2019 og 15.01.2020  

 

Uttalelse til offentlig ettersyn, epost av 05.12.2019 

Reguleringsbestemmelse om massehåndteringsplan 

Hjemmelshavere av gnr. 97 bnr. 1 viser til reguleringsbestemmelse om massehåndtering og 

stiller spørsmål ved hvorfor det ikke fremgår av reguleringsbestemmelsene hvem som er 

ansvarlig for dette. Hjemmelshavere av gnr. 97 bnr. 1 mener at dette kan misforstås og at det 

fremstår som at grunneier er ansvarlig for dette. 

Kongeveien 

Hjemmelshavere av gnr. 97 bnr. 1 viser til at Kongeveien i dag går fra en grusvei sør for 

skolen og derfra videre langs jordkanten sør og øst for skolen. Hjemmelshavere mener at 

Kongeveitraseen må følge den nye jordkanten når trialbanen blir tilbakeført til dyrket mark. 

Videre fremgår det i uttalelse at det er vanskelig på nåværende tidspunkt å vise til hvor 

jordkanten kommer til å gå, da området ikke er tilbakeført til dyrka mark og at det derfor er 

usikkert hvor det er mulig å komme til med jordbruksredskap, da det er bratt. 

Hjemmelshavere mener at turgåere antakeligvis vil gå langs jordkanten fremfor å gå tvers 

over et dyrka jorde. På bakgrunn av dette foreslår hjemmelshavere at 

reguleringsbestemmelsen i punkt 6 om Kongeveien bør omformuleres til at Kongeveien skal 

følge jordkanten av hensyn til konfliktforebygging.  

Uttalelse til offentlig ettersyn, epost av 15.01.2020 

Hjemmelshavere av gnr. 97 bnr. 1 viser til epost fra kommunen datert 13.01.2020, hvor 

kommunen har gitt et svar til vedrørende forslag til endring av bestemmelse om Kongeveien.  

I uttalelsen vises det til avtale om Kongeveien fra 06.05.2003, hvor det i punkt 3.3 fremgår 

følgende: 

«I henhold til de gamle veilovene kunne veien legges om dersom de var til ulempe for 

berørte grunneier. Forutsetningen var bare at det måtte bygges en minst like god vei et annet 

sted. Det måtte folket godta selv om den nye veien ble lengre. Stengning var derimot 

straffbart. 

 

Slike omlegginger er nå foretatt på de partier hvor traseen kommer i berøring med 

gardsdriften, og fremgår av vedlagte kartskisse. 

 

Utgangspunktet er at reåpningen av Kongeveien som turvei ikke skal innebære noen nye 

restriksjoner eller hindringer for bebyggelse (nybygg, påbygg eller lignende) eller andre 

former for innskrenkninger i tilstøtende eiendommers normale drift.» 

Hjemmelshavere viser videre til kartskisse i avtalen, hvor det vises til at området der stien 

går i dag mellom Holt skole og Smestad ikke er den gamle veitraseen. Hjemmelshavere 



 

skriver videre i uttalelsen at turstien som ble godkjent av grunneierne den gang var å gå i 

jordkanten innenfor dette området og at turstien som går der i dag ikke har verneverdi som 

Kongevei, men ble lagt slik for å unngå å berøre gårdsdriften. Hjemmelshavere mener at det 

ikke vil være noen ulempe for turgåere å gå ca. 100 meter lengre og at en omlegging av 

turstien ikke vil hindre adgang til turområder. Videre fremgår det i uttalelse at trialbanen ikke 

vil bli et så stort jorde fordi det er bratt, men at det er vanskelig å beregne dette på 

nåværende tidspunkt da området er opparbeidet som trialbane.  Hjemmelshavere skriver 

videre at turstien i dette området ikke lengre går i et uberørt jord- og skogbruksområde.  

I uttalelse viser hjemmelshavere til jordskiftesak fra 1998 om at området hvor trialbanen 

ligger skal falle tilbake til Holt gård og at planforslaget legger til rette for at trialbanen kan 

tilbakeføres til landbruksformål. På bakgrunn av dette mener hjemmelshaver at turstien må 

følge den nye fremtidige jordkanten når trialbanen tilbakeføres til jordbruksområde, og at det 

vil medføre uhensiktsmessig drift ved at det går en sti over jordet. Hjemmelshaver skriver 

videre at arealet på området er for lite til at det vil være hensiktsmessig å bruke til eng, beite 

eller annet jordbruksformål, og at det derfor må benyttes til å dyrke det samme som er på 

tilstøtende jorde.  

 

Hjemmelshavere mener at som følge av driveplikten at grunneier da tvinges til å drive et 

uhensiktsmessig jorde og at en sti som går over jorde vil innebære en hindring for driften av 

jorda, og vil være i strid med avtale om Kongeveien fra 2003. Hjemmelshavere mener at en 

slik regulering vil kunne sammenliknes med en ekspropriasjon.  

Videre skriver hjemmelshavere at da avtalen om Kongeveien ble inngått i 2003 var verken 

kommunen eller grunneierne oppmerksomme på at trialbanen skulle bli et jorde igjen 14 år 

senere, og at grunnen til dette er at avtalen er basert på frivillighet og at det ikke skulle være 

en hindring for driften. Hjemmelshavere mener at dette særlig må gjelde i dette området som 

ligger utenfor den gamle veitraseen og i et område som er preget av boligutbygging.  

 

På bakgrunn av det ovennevnte mener hjemmelshavere at reguleringsbestemmelsen i punkt 

6 om Kongeveien må omformuleres til at Kongeveien skal følge jordkanten og at noe annet 

vil være et brudd på avtalen. Avslutningsvis i uttalelse fremgår at hjemmelshavere 

forbeholder seg retten om å komme med ytterligere anførsler i en eventuell klage. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

 

Reguleringsbestemmelse om massehåndteringsplan 

Når det gjelder massehåndteringsplan vil ikke dette være hjemmelshaver av gnr. 97 bnr. 1 

sitt ansvar. Hvem som har ansvaret avklares ikke i forbindelse med en 

reguleringsplanprosess. I reguleringsplan legges det inn bestemmelser og føringer for 

arealbruken og krav til dette (for eksempel krav om massehåndteringsplan), men det 

defineres ikke hvem som har ansvaret i selve reguleringsbestemmelsene til 

reguleringsplanen.  
 

Kongeveien 

Vedrørende Kongeveien vises det til tidligere tilbakemelding besvart i epost den 13.01.2020, 

hvor det fremgår at bestemmelsen om Kongeveien i punkt 6 vil opprettholdes. Deler av det 

som fremgår nedenfor er det samme som er svart ut i epost, datert 13.01.2020 



 

 
Sikring av Kongeveien med hensynssone er som nevnt tidligere av hensyn til Kongeveien 
som kulturminne og at det er viktig at denne blir sikret som en sammenhengende tursti. Dette 
gjøres også for fremtiden å sikre Kongeveien som en autentisk turopplevelse og formidling 
av kulturhistorien i området.  
 
Det er forståelig at det er et ønske om at Kongeveien skal følge jordkanten med tanke på 
jordbruksdrift, men samtidig er det ønskelig å bevare den historiske traseen til Kongeveien 
ved å ta hensyn til veiens opprinnelige linjeføring (retning), beliggenhet og forløp i terrenget. 
Med opprinnelig linjeføring menes turveiens beliggenhet, blant annet ifølge historiske 
kartkilder. Selv om deler av det opprinnelige veifaret ikke lengre er synlig i terrenget har 
traseen likevel en verneverdi. Med verneverdi menes at Kongeveien har en sammenheng 
med den helhetlige historiske linjeføringen.   
 
Terrenget rundt Holt skole preges i dag av jordbruk, skog og natur. Kongeveien går derfor 
gjennom et landskapsrom som er delvis uendret i motsetning til de utbygde boligområdene 
lengre sør fra den gangen Kongeveien ble etablert, og derfor er det viktig å forbinde de 
opprinnelige deler av traseen i et sammenhengende element. Med delvis uendret 
landskapsrom menes at det har vært en lang kontinuitet i bruken av landskapet, ved at det 
har vært landbruksdrift over lang tid.  
 
På bakgrunn av det ovennevnte er det derfor ønskelig å beholde Kongeveiens naturlige 
linjeføring og landskapstilpasning med utgangspunkt i de historiske kildene (historiske kart 
m.m.), og reetablere veistrekningen tilnærmet lik den historiske veien. Videre vil det heller 
ikke være hensiktsmessig at turgåere må gå en stor omvei, som i tillegg vil medføre dårligere 
forbindelse til Kongeveien både nordover og sørover, samt et større brudd på linjeføringen 
ved å flytte veien enda lengre vekk. For å beholde Kongeveien som en helhetlig 
kulturopplevelsesverdi er det viktig å ivareta en sammenhengende linjeføring. Det er 
ønskelig at veien skal gå som tilnærmet rett linje mellom Holt skole og den grusede stien 
som går mot Smestad.  
 
I uttalelse vises det videre til at området hvor trialbanen ligger har et bratt terreng og at det er 
utfordrende å komme til med landbruksmaskin. Hjemmelshavere mener også at 
Kongeveiens nåværende beliggenhet vil være i strid med avtalen om Kongeveien, datert 
06.05.2003, da Kongeveiens beliggenhet vil hindre driften av jorda.  
 

Kommunedirektøren kan ikke se at dette vil komme i konflikt med drift på grunn av 
Kongeveien. Terrenget vil være like bratt uavhengig av om Kongeveien går der eller ikke, og 
har dermed ingen sammenheng med evnen til å kunne kjøre over med landbruksmaskin. Det 
anses dermed ikke som innskrenkende for den normale drift. Området hvor trialbanen ligger 
kan fremdeles benyttes som landbruksområde. Kongeveien (stien) vil ikke ligge som en 
fysisk sperre og det skal fremdeles være mulig å kjøre over med landbruksmaskin. Det 
finnes tilsvarende situasjoner andre steder hvor landbruksmaskiner må krysse over vei/sti, 
og kommunedirektøren mener dette må ses på som en tålt drift i forhold til å sikre 
ivaretakelse av kulturmiljøet. Her er det to ulike avveiningshensyn, hvor det vurderes dithen 
at bevaring av Kongeveien som et kulturminne spesielt vil være viktig i 
detaljreguleringsplanen for Holt skole. 
 
På bakgrunn av det ovennevnte anses ikke dette som et brudd på avtalen om Kongeveien, 
da det fremdeles vil være mulig å krysse over med landbruksmaskin. Dette er sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene i punkt 6 om Kongeveien, hvor det fremgår at det kan etableres 
krysningspunkt(er) for landbruksmaskin til landbruket over Kongeveien. Det er også tidligere i 
planprosessen avholdt dialogmøte med hjemmelshavere av gnr. 97 bnr. 1 om 
detaljreguleringsplan for Holt skole, den 08.10.2018, hvor det ble avklart av grunneier at 



 

Kongeveien fremdeles kan ligge der den går i dag og at dette ikke er problematisk for deres 
drift. Dette fremgår i møtereferat av den 08.10.2018, som tidligere er oversendt til 
grunneierne per epost. Det fremstår derfor noe uklart at det nå er en utfordring av 
Kongeveien ikke lengre kan ligge der den går i dag på grunn av drift. 
 
Videre er det naturlig at når en bruksrett for et område opphører at det som er tilført området 
må fjernes og tidligere situasjon må reetableres. Utgangspunktet er og har vært at området 
kan tas i bruk igjen som jordbruksområde når den midlertidige bruken opphører.  
 
Det vises også til uttalelse fra fylkeskommunen ved innspill til varsel om oppstart og ved 
offentlig ettersyn, hvor fylkesrådmannen har uttrykt at bevaring av Kongeveien som en 
sammenhengende tursti er viktig å ivareta i planen. Dette er også uttrykt gjennom dialog 
underveis i planprosessen med fylkeskommunen. 
 
På bakgrunn av det ovennevnte vil bestemmelsen i punkt 6 om Kongeveien opprettholdes. 

 

 

 

 

 

 


