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Førstegangsbehandling av utbyggingsavtale for Elgtråkket 
 
Kommunedirektøren tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 vedtar planutvalget å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Elgtråkket, datert 27.08.2020, ut til offentlig ettersyn. 

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 14.09.2020  

 
Behandling: 
 

Innstilling fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 vedtar planutvalget å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Elgtråkket, datert 27.08.2020, ut til offentlig ettersyn. 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Forslag til utbyggingsavtale for Elgtråkket, datert 27.08.2020 
2 Reguleringsplankart, vedtatt 12.12.2018 
3 Bestemmelser, vedtatt 12.12.2018 med mindre endring av 12.03.2019 

 

 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

 

Det er fremforhandlet et forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger, Romerike Boligutvikling 
AS, og Rælingen kommune med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan og tilhørende 
rekkefølgebestemmelser for Elgtråkket. Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av 
detaljreguleringsplan for Elgtråkket, og fastlegger økonomisk ansvar og tekniske krav til 
utbyggingen. 
 

 
2. Bakgrunn for at saken fremmes  

 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for Elgtråkket er det fremforhandlet et 
forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger, Romerike Boligutvikling AS, og kommunen. 
Hensikten med utbyggingsavtalen er å avklare kostnadsfordelingen mellom utbygger og 
kommunen, samt avklare tekniske krav og gjennomføring.  
 



I avtalen er det fastsatt hvilke infrastrukturtiltak Romerike Boligutvikling AS har ansvar for. 
De viktigste punktene i forslaget til avtale er at utbygger skal forestå bygging av fortau langs 
deler av Blystadringen, samt omlegging av svingen mellom Blystadringen og Elgtråkket til et T-
kryss. Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet, samt trygghet for beboere i 
Elgtråkket. 
 
Detaljreguleringsplan for Elgtråkket ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2018 og planen 
tilrettelegger for bygging av leilighetsbygg med 39 leiligheter, samt tilhørende parkeringskjeller 
og utearealer for lek og opphold. Planområdet er på ca. 13,5 daa, og ligger nord i Rælingen 
kommune på Blystadlia.  
 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
  
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Elgtråkket og forhandlinger om 
utbyggingsavtale ble varslet samtidig den 13.09.2016. Det kom ikke innspill til selve varslingen 
av oppstart om forhandlinger av utbyggingsavtale.  
 
Førstegangsbehandling av planforslaget 
Planutvalget behandlet planen første gang i møte 29.05.18, sak PS 19/2018. Det ble vedtatt å 
legge forslag til reguleringsplan for Elgtråkket, gnr/bnr 103/415 ut til offentlig ettersyn. Det ble 
fremmet et omforent forslag som tillegg til rådmannens innstilling.  
 
Saksprotokoll i planutvalget: 
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling med tillegg av felles omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Reguleringsplan for Elgtråkket, gnr/bnr 103/415, med plankart og bestemmelser, begge datert 
18.04.18, legges ut til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 
10 første ledd, med følgende endring: 
 
Reguleringsbestemmelser § 6 c) første ledd endres til følgende (endring markert i rødt): 
Lekeplass (f_BLK), renovasjon (f_BRE), parkeringsplassene f_SPP1 og f_SPP2 og fortauene 
o_SF1, o_SF8, o_SF9, og deler av o_SF6 være ferdig opparbeidet. Dersom 
ferdigattest/brukstillatelse til første bolig gis i perioden november-april, kan grøntarealer og 
lekeplass ferdigstilles innen 6 mnd. 
 
Kommunen har fremtidige utbyggingsinteresser i aktuelle område. Planutvalget ber 
administrasjonen vurdere å hensynta refusjonskrav i fremforhandling av utbyggingsavtale med 
tanke på en kostnadsfordeling mellom tiltakshavere i området. Dette knyttet til 
fortau/gang/sykkelvei. 
 
Andregangsbehandling av planforslaget 
Planutvalget behandlet planen andre gang i møte 27.11.2018, sak PS 41/2018.  
 
Saksprotokoll i planutvalget: 
 
Behandling: 
Ingrid Andreassen (Ap) fremmet følgende omforente forslag til tilleggspunkt i vedtaket på 
vegne av partiene Ap, H og Krf: Planutvalget ber om at overvannsplanene følger kommunens 
overvannsveileder og at det gjennomføres en kvalitetssikring av at dette er tilstrekkelig fulgt 
opp i eksisterende plan før kommunestyrebehandling. 
 
Heidi Finstad (Ap) fremmet følgende omforente forslag til tilleggspunkt i vedtaket på vegne av 

http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1224&sourceDatabase=RALEPH
http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1281&sourceDatabase=RALEPH


partiene Ap, Krf og H: Planutvalget legger til grunn at man i utbyggingsavtalen kommer frem til 
en forholdsmessig fordeling av kostnader. 
 
Jan Ole Enlid (Ap) fremmet følgende omforente forslag til tilleggspunkt i vedtaket på vegne av 
partiene Ap, og H: Bestemmelsenes § 3.10, 2. setning endres til: 
Det skal i hovedsak brukes tremateriale i bygget. 
 
Vedtak: 
Planutvalget ber om at overvannsplanene følger kommunens overvannsveileder og at det 
gjennomføres en kvalitetssikring av at dette er tilstrekkelig fulgt opp i eksisterende plan før 
kommunestyrebehandling. 
 
Planutvalget legger til grunn at man i utbyggingsavtalen kommer frem til en forholdsmessig 
fordeling av kostnader. 
 
Bestemmelsenes § 3.10, 2. setning endres til: 
Det skal i hovedsak brukes tremateriale i bygget. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for 
Elgtråkket, gnr. 103 bnr. 415 med tilhørende bestemmelser, datert 09.10.18 og 18.04.18. 
 
 
Behandling i kommunestyret 
Detaljreguleringsplan for Elgtråkket ble vedtatt i kommunestyresak PS 87/2018 den 
12.12.2018. 
 
Behandling: 
Innstilling fra planutvalget ble vedtatt mot én stemme, (V) 
 
 

 
3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

 

I bestemmelse til kommuneplanens arealdel er det i § 2.2 krav om bruk og innhold i 
utbyggingsavtaler. Det stilles krav om at arbeidet med utbyggingsavtaler skal igangsettes ved 
byggeprosjekter som overstiger 5 dekar, 10 selvstendige boenheter eller 20 mill. kr. 
over 3 år. Utbygging av Elgtråkket utløser krav om utbyggingsavtale. Videre er det bestemt at 
utbyggingsavtaler skal følge reguleringsplanprosesser og godkjennes av kommunestyret. 
 
Bestemmelsene til reguleringsplanen for Elgtråkket stiller krav til forhold som må 
være på plass før det kan igangsettes bygging, i sammenheng med ulike byggetrinn og i 
sammenheng med ferdigstillelse om å ta i bruk området. Noen av disse bestemmelsene følges 
opp i forslaget til utbyggingsavtale. 
 

 
4. Sakens innhold  

 

De viktigste punktene i forslaget til avtale er at utbygger skal forestå bygging av fortau langs 
deler av Blystadringen, samt omlegging av svingen mellom Blystadringen og Elgtråkket til et T-
kryss. Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for beboere i området, 
både i eksisterende boområde og ikke minst for de som etter hvert flytter inn i de nye boligene.  
 
Utbyggingsavtalen oppgir hvilke tiltak som skal gjennomføres av utbygger i pkt. 3.1.1. Dette 
gjelder følgende tiltak: 
-Nytt kryss mellom o_SKV1 og o_SKV2 og forlengelse av o_SKV1 
-Fortau o_SF1, o_SF4, o_SF8, o_SF9 og søndre del av o_SF6  
-Omlegging av kommunale VA-ledninger  
 

http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1258&sourceDatabase=RALEPH


Krysset mellom Elgtråkket (o_SKV2) og Blystadringen (o_SKV1), samt forlengelsen av 
Blystadringen (o_SKV1) skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for 
bygging av boliger innenfor planområdet.  
 
I henhold til pkt. 4.4.2 i utbyggingsavtalen skal utbygger kjøpe en del av kommunens eiendom 
(gnr./bnr. 103/10), et areal på ca. 625 m2 for kr 1.500.000,-.  
 

I utbyggingsavtalen er det også inntatt en forutsetning om at kommunen og utbygger skal inngå 
egen avtale om justering av merverdiavgift for de infrastrukturtiltakene som skal gjennomføres 
og som kommunen skal overta drift og vedlikeholdsansvaret for når de er ferdigstilt. 
 
 
I forbindelse med varslingen 13.09.2016 kom det ikke innspill til selve varslingen av oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale.  
 
 
 
 

5. Kommunedirektørens vurdering 
 

Nedenfor følger en vurdering av utbyggingsavtalen opp mot kommunens ivaretakelse av de 
overordnede hensynene. 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

En bedring av trafikale forhold med utbedring av kryss og bygging av fortau, vil kunne bidra til å 
gjøre det mer attraktivt å gå eller å benytte sykkel i området. Etablering av fortau vil også føre 
til økt trafikksikkerhet og bidra til trygg skolevei for barn og unge.  
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Utbyggingsavtalen sikrer utbedring av kryss og bygging av fortau, som vil bidra til økt 
trafikksikkerhet og fremkommelighet for beboere i eksisterende og nye boliger. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Planforslaget støtter opp under kommunens arealstrategiske retningslinjer om fortetting og mer 
effektiv arealutnyttelse i nord. Området ligger sentralt i kommunen, med nærhet til Løvenstad 
og Strømmen. Det er gode bussforbindelser med hyppige avganger til Lillestrøm, Strømmen, 
Oslo og omegn. Dette er positivt for en bærekraftig miljø- og klimautvikling, da tilgjengelighet til 
kollektivtransport, samt gang- og sykkelveinett gir gode forutsetninger for å velge mer 
miljøvennlige transportmuligheter.  
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Fremforhandlet utbyggingsavtale for Elgtråkket gir forutsigbarhet for både utbygger og 
kommunen om hvordan kostnadene blir fordelt i forbindelse med utbyggingen på 
Elgtråkket. Tiltakene som er listet opp i pkt 3.1.1 i utbyggingsavtalen skal utbygger forestå 
prosjektering og bygging av. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Omlegging av svingen mellom Blystadringen og Elgtråkket til et T-kryss, samt bygging av 
fortau langs deler av Blystadringen vil bidra til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet i 
området. 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 

Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge forslaget til utbyggingsavtale ut til offentlig 
ettersyn. 



 
 

 
 

Rælingen, 28.08.2020 
 
 
Eivind Glemmestad 
kommunedirektør 
 

 

 

 


