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Kommuneplan 2022-33 - fastsetting av planprogram 
 
Kommunedirektøren tilrår kommuneplanutvalget å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Planprogram for revisjon av kommuneplanen fastsettes, slik det framgår av vedlegg 1.  

2. Kommunedirektørens tilrådinger til videre arbeid gjennomføres i tråd med vedlegg 3 og 4. 

Saksprotokoll i Planutvalget - 12.10.2020  

 
Behandling: 
 

Tatt til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Kommuneplanutvalget - 19.10.2020  

 
Behandling: 
 

Jan Ole Enlid (Ap) fremmet følgende felles forslag fra AP og SV til nytt vedtakspunkt : 
Innspill fra Arealtips AS på vegne av Oppegårds arvinger – Furukollen, gnr. 106 bnr. 7, og 
Aleksander Hellum – Furukollvegen 3, gnr 106 bnr, 158 tas ikke med videre. 
 
 
Jan Ole Enlid (Ap) fremmet følgende felles forslag fra Ap og SV til nytt vedtakspunkt: 
Innspill fra Arealtips AS på vegne av Oppegårds arvinger Korsvegen Del av gnr. 106 bnr. 7 tas med 
videre. 
 
 
Simon Friis Larsen (KrF) fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt: 
Det åpnes for at arealene på Furukollen som i dag har offentlig tjenesteyting som formål kan endres 
til offentlig/privat tjenesteyting. 
 
 
 
Votering: 
 

Forslag fra Friis Larsen falt mot tre stemmer (2H, FrP) 
 
Forslag fra Enlid ble vedtatt mot en stemme (SP) 



 
Forslag fra Enlid (korsvegen) ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling fra kommunedirektøren punkt 1 og punkt 2 med vedtatt endringer i møtet ble enstemmig 
vedtatt  
 
Vedtak: 
 

1. Planprogram for revisjon av kommuneplanen fastsettes, slik det framgår av vedlegg 1.  

2. Kommunedirektørens tilrådinger til videre arbeid gjennomføres i tråd med vedlegg 3 og 4 og 
følgende endringer: 
 
- Innspill fra Arealtips AS på vegne av Oppegårds arvinger – Furukollen, gnr. 106 bnr. 7, og 
Aleksander Hellum – Furukollvegen 3, gnr 106 bnr, 158 tas ikke med videre. 
 
- Innspill fra Arealtips AS på vegne av Oppegårds arvinger Korsvegen Del av gnr. 106 bnr. 7 
tas med videre. 

 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2020  

 
Behandling: 
 

Gro Langdalen (H) fremmet følgende tilleggsforslag fra partiene H, AP, SV, MDG,  V, og Rødt til 
vedtakspunkt 2: 
Stormyra vel datert 17.8.20 

Innspill fra Stormyra Vel om å ta tilbake område fra bolig formål til friområde og LNF - formål taes 

med videre i prosessen. 

 
Simon Friis Larsen (Krf) fremmet følgende endringsforslag til vedtaket: 

Det åpnes for at arealene på Furukollen som i dag har offentlig tjenesteyting som formål kan endres 

til offentlig/privat tjenesteyting 

 
Votering: 
 

Omforent forslag fra Langdalen ble vedtatt mot seks stemmer  (2 SP, 3 FRP, KrF). 
Endringsforslag fra Friis Larsen falt mot fem stemmer, (KrF, 3 FrP, V) 
Punkt 1 i Innstilling fra kommuneplanutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i innstilling fra kommuneplanutvalget – punkt om Furukollvegen ble vedtatt mot fire 
stemmer (2 SP, 2 MDG) 
Punkt 2 i innstiling fra kommuneplanutvalget – punkt om Korsvegen ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i innstilling fra kommuneplanutvalget, med endringer vedtatt i møtet, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Planprogram for revisjon av kommuneplanen fastsettes, slik det framgår av vedlegg 1.  

2. Kommunedirektørens tilrådinger til videre arbeid gjennomføres i tråd med vedlegg 3 og 4 og 

følgende endringer vedtatt i møtet: 

 

- Innspill fra Arealtips AS på vegne av Oppegårds arvinger – Furukollen, gnr. 106 bnr. 7, og 

Aleksander Hellum – Furukollvegen 3, gnr 106 bnr, 158 tas ikke med videre. 

 

- Innspill fra Arealtips AS på vegne av Oppegårds arvinger Korsvegen Del av gnr. 106 bnr. 7 

tas med videre. 



 

- Stormyra vel datert 17.8.20 

Innspill fra Stormyra Vel om å ta tilbake område fra bolig formål til friområde og LNF - formål 

taes med videre i prosessen. 

 
 
  
 
Vedlegg:  
 1. Planprogram – kommuneplan for Rælingen 2022-33 
 2. Høringsuttalelser til offentlig ettersyn av planprogrammet, samlet oversikt (her) 
 3. Vurderinger og anbefalinger – innspill til kommuneplanen generelt eller til samfunnsdelen 
 4. Vurderinger og anbefalinger- innspill til kommuneplanens arealdel 
 5. Arealinnspill - kartoversikt 
 6. Oversikt vurdering av innspill 
 

 
Saksutredning   
1. Sammendrag 

Planprogrammet setter rammene for arbeidet med kommuneplanen og er en «plan for 
planen». Kommuneplanen tar for seg kommunen sin helhetlige planlegging og er et viktig 
styringsdokument for kommunens folkevalgte og kommunens administrasjon. Gjennom å 
sette mål og strategier, gir kommuneplanen føringer for hvordan kommunen skal møte dagens 
og framtidas utfordringer. Hvilke mål kommunen skal sette for kommuneplanperioden, vil 
pekes ut etter en bred medvirkningsprosess.  

Hensikten med planprogrammet er å legge til rette for et godt planlagt arbeid med 
kommuneplanen. Planprogrammet beskriver mål for kommuneplanarbeidet, planprosessen, 
medvirkning, sentrale tema og problemstillinger, behov for utredninger, samt nasjonale og 
regionale føringer som skal ligge til grunn for planarbeidet.  

En annen hensikt med planprogrammet er å avklare hvilke områder som skal være med 
videre i prosessen med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette er viktig for å gi 
forutsigbarhet og bidra til god ressursutnyttelse for kommunen, men også svært viktig for 
utbyggere og regionale og statlige myndigheter.  
 
Kommunen har allerede avsatt mange arealer til utvikling, både nord og sør i kommunen. 
Kommunen har derfor et stort utbyggingspotensial langt fram i tid og ut over kommende 
planperiode.  
 
Det tilrås at 10 av innspillene tas med videre i prosessen ved revisjon av arealdelen. De 
innspill som ikke tilrås å tas med videre, er områder som ikke er i tråd med kommunens 
arealstrategier, overordna føringer og retningslinjer, eller de fastsatte kriterier som framgår i 
planprogrammet. I planprogrammet framgår det at det vil bli restriktivt å innlemme nye 
byggeområder sør for Fjerdingby, da det allerede er avsatt tilstrekkelig med arealer for 
utbygging i kommende planperiode. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 4. 
 
Et forslag til planprogram ble behandlet av kommunestyret i juni 2020. Planprogram for 
revisjon av kommuneplanen har så vært lagt ut til offentlig ettersyn og vært på høring hos 
aktuelle myndigheter og organisasjoner. Samtidig ble oppstart av kommuneplanarbeidet 
kunngjort.  
 
Det har kommet 33 uttalelser til planprogrammet. Alle uttalelsene er samlet i vedlegg 2 
(lenke). Kommunedirektørens omtale, vurderinger og tilrådinger av uttalelser og innspill ligger i 
vedleggene 3 og 4. Kommunedirektørens anbefaling til endelig planprogram framgår i vedlegg 
1.  
 
 

https://www.ralingen.kommune.no/underlagdokumenter-for-saker-til-politisk-behandling.455035.no.html


 
2. Bakgrunn for at saken fremmes  

For å imøtekomme de største utfordringene Rælingen står ovenfor, og for å skape et godt 
samfunn som er bærekraftig til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner, vedtok kommunestyret i juni 2020 at det er behov for en ny kommuneplan.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi overordnede mål for sektorenes planlegging og 
retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i den 
kommunale virksomheten. FNs bærekraftsmål skal legges som ramme og premiss for 
arbeidet med kommuneplanen. Samfunnsdelen skal klargjøre hvilke satsingsområder som 
skal vektlegges og gi den ønskede utvikling i kommunene en politisk retning. 

Kommuneplanen skal inneholde en tydelig arealdel som er basert på et grundig 
kunnskapsgrunnlag. Arealdelen skal sette rammer for framtidige tiltak og arealbruk, samt 
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. 

Planprogrammet beskriver hvordan arbeidet med kommuneplanen skal legges opp.  
 
Opplegg for medvirkning i arbeidet med kommuneplanen beskrives også i planprogrammet. 
Kommunedirektøren ønsker å legge opp til bred medvirkning i arbeidet med kommuneplanen.  
 
Plan- og bygningsloven inneholder bestemmelser om krav til planprogrammet. Det er blant 
annet konkrete bestemmelser til både prosesskrav og til arbeidet i planfasene. 
Hovedhensikten er å legge til rette for et best mulig planlagt arbeid gjennom en mer 
omfattende tidlig fase, og gjennom det sikre en målrettet, aktuell, effektiv og forutsigbar 
planlegging.  
 
If plan- og bygningslovens § 11-13, skal forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut 
til offentlig ettersyn og sendes på høring med minst 6 ukers høringsfrist.  
 
Det har kommet inn innspill både til kommuneplanens samfunnsdel og til arealdelen. 
Kommunedirektøren har vurdert og behandlet alle innspillene (vedlegg 3 og 4).  
 
 
 

 
3. 
3.1 

Tidligere behandling og vedtak 
Forhold til relevante styringsdokumenter 
 
Det vises til sak KPU 20/12 og sak KST 20/23 om kommunal planstrategi og til sak KPU 20/16 
og sak 20/62 forslag til planprogram. Planstrategien inneholdt et vedtak som avklarer at 
gjeldende kommuneplan skal revideres. Utviklingstrekk og utfordringer framover ligger til 
grunn for både planstrategiens konklusjoner og for skisserte tema i planprogram for 
kommuneplanrevisjon.  
 
I sak 20/62 i juni 2020, vedtok kommunestyret å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring. 

  
  
4. Sakens innhold  

Saken omhandler høringen av planprogrammet, innspillene som har kommet inn og 
vurderinger av disse (for konkret beskrivelse av innholdet i planprogrammet vises til 
saksframlegget til førstegangsbehandling av planprogrammet, sak 20/62).  
 
I denne fasen av arbeidet er det kun en fastsetting av planprogrammet til kommuneplanen 
som foreligger som sak. Der kommunedirektøren anbefaler en endring eller supplering av 
ordlyden i forslaget til planprogram er det markert i vedlegg 1. For øvrig vil de fleste 
vurderinger være en del av arbeidet med selve kommuneplanen, dvs at uttalelsene tas med til 
nærmere vurdering i fortsettelsen av arbeidet. 



 
Vedleggene 3 og 4 gir en fyldigere beskrivelse av innspillene som har kommet inn og 
vurderingene av disse.  
 
Det har vært lagt opp til en høringsrunde hvor flest mulig skulle ha anledning til å 
komme med innspill og synspunkter til arbeidet med kommuneplanen, samt for å gi innspill til 
arealdelen. Det har vært informert om planoppstarten i lokalavisa, på hjemmesiden og 
gjennom Facebook.  
 
Det har kommet 33 uttalelser; fordelt på 11 fra offentlige myndigheter/organisasjoner, 
og 22 fra, eller på vegne av, utbyggere/grunneiere. Alle uttalelsene er samlet i vedlegg 2.  
 
Planprogram for revisjon av kommuneplanen fastsettes, slik det framgår av vedlegg 1 i 
saken. Kommunedirektøren vurderinger og tilrådinger framgår av vedlegg 3 og 4. Til de 
punktene der kommunedirektøren anbefaler en tekstsupplering eller endring i selve 
planprogrammet, framgår det i vedlegg 1 (planprogrammet).  
 
Gjennomgangen av innspillene gjenspeiler kommuneplanens todeling med en samfunnsdel og 
en arealdel.  
 

 
 

5. Kommunedirektørens vurdering 
Det er ikke gjort vurderinger knyttet til hvert av de overordna hensynene i punktene under. 
Denne saksmalen, som krever vurdering av de overordna hensynene, var ett av virkemidlene 
for å følge opp gjeldende kommuneplan.  
 
Kommunedirektøren vurderer at planprogrammet legger rammer for, og beskriver, en 
kommuneplanprosess som vil ivareta bredden i de overordnede føringene kommunen har for 
sin planmessige langsiktige utvikling.  
 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

 
5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

 

 
5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

 

 
5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

 

 
5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

 
 
 

 
6. Oppsummering og konklusjon 

Høringsforslag til planprogram for kommuneplan 2022-33 har vært lagt ut til offentlig ettersyn 
og blitt sendt på høring til aktuelle myndigheter og organisasjoner. Oppstart av arbeidet med 
kommuneplanen er varslet i lokalavisa og på sosiale medier. Etter kommunestyrets 
behandling og fastsetting, blir planprogrammet kunngjort og publisert og legges til grunn for 
arbeidet med ny kommuneplan.  
 
Konklusjon:  
Planprogram for revisjon av kommuneplanen fastsettes, slik det framgår av vedlegg 1. 
Kommunedirektørens tilrådinger til videre arbeid gjennomføres i tråd med vedlegg 3 og 4. 



 
 
 
 

 
 

 
 

Rælingen, 7.10.2020 
 
 
Eivind Glemmestad 
kommunedirektør 
 

 

 


