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Bakgrunn 

- Oppstartmøte 18.02.19 
- Planinitiativ sist revidert 24.04.19 
- Varsling av planoppstart, brev datert 24.04.19 
- Det kom 11 merknader til planarbeidet innenfor varslingsfristen satt til 29.05.19 

 
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 27.05.19 
2. Akershus fylkeskommune, 29.05.19 
3. Statens vegvesen, 27.05.19 
4. NVE, 16.05.19 
5. NRBR - Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, 27.05.19 
6. ROAF - Romerike Avfallsforedling IKS, 26.04.19 
7. Hafslund Nett, 29.04.19  
8. Petter Brodal, 07.05.19 
9. Kai Tangen, 18.05.19  
10. Sidsel Aartun m.fl, 28.05.19 
11. Bjørn Larsen, 29.05.19 

 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 27.05.19 
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som skal vurderes og ivaretas i planen, er listet 
opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 01.03.18 samt Nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging av 12.06.15 

Foreløpig kommentar: 
Fylkesmannens føringer til planarbeidet er forutsatt ivaretatt i samråd med Rælingen kommune og i 
samsvar med områdeplan for Hansefellåsen, vedtatt 12.06.19.  

 
2. Akershus fylkeskommune, 29.05.19 
Samordnet areal- og transportplanlegging: 
Henviser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt 14.12.15) hvor Fjerdingby er 
prioritert vekstområde for Rælingen kommune. Fylkesrådmannen anbefaler at kommunen avveier 
dimensjonene av den planlagte boligutbyggingen for å sikre at boligveksten bygger opp under Fjerdingby 
som prioritert tettsted, og forutsetter at det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser mot 
Fjerdingby. 

Fylkesrådmannen anbefaler at det etableres trygge ferdselsforbindelser for gående og syklende før 
utbyggingen er ferdigstilt. Det bes om at kommunen ivaretar tilgjengeligheten for gående og 
syklende gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 

Fylkesvei: 
Henviser til uttalelse fra Statens vegvesen. 

Parkering: 

Fylkesrådmannen anbefaler derfor at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir 
maksimumsnormer, og at disse er strenge. Fylkesrådmannen vil også anbefale at det i 
bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering og en definert andel ladepunkter for elbil. 
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Barn og unges interesser: 
Henviser til RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, ref. Rundskriv T-2/08. 
Fylkesrådmannen anbefaler at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidligst mulig i planfasen slik at 
steder som er naturlig egnet for lek og opphold sikres mot unødige inngrep i anleggsfasen. 
Fylkesrådmannen anbefaler at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at leke- og fellesarealene 
skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene.  
Rælingen kommuneplan stiller krav knyttet til leke- og uteoppholdsarealer. Fylkesrådmannen forventer at 
disse legges til grunn i det videre planarbeidet. 

Friluftsliv: 

Fylkesrådmannen anbefaler at helhetlige ferdselsårer fra bebygde områder og ut til den tilgrensende 
Rælingmarka ivaretas. Fylkesrådmannen oppfordrer videre til at det legges til rette for en 
planprosess hvor friluftsområdets bruksverdi søkes ivaretatt og vurderes videreutviklet og universelt 
utformet. 

Vannforvaltning og overvannshåndtering: 

Henviser til Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 som skal ligge til grunn for all kommunal 
planlegging. Det bør legges opp til lokal overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. 
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke forringer tilstanden i 
vassdragene iht. regional plan for vannforvaltning. 

Masseforvaltning: 
Henviser til Regional plan for masseforvaltning i Akershus (vedtatt 24.10.16) og forutsetter at planens 
retningslinjer for håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet 

Automatisk fredete kulturminner:  

Arkeologisk registrering av planområdet ble gjennomført i 2016. Det ble ikke påvist automatisk fredete 
kulturminner og undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er å anse som oppfylt. 

Nyere tids kulturminner: 
Ingen merknader 

Foreløpig kommentar: 
Fylkeskommunens føringer til planarbeidet er forutsatt ivaretatt i samråd med Rælingen kommune og 
i samsvar med områdeplan for Hansefellåsen, vedtatt 12.06.19.  

 
3. Statens vegvesen, 27.05.19 
Detaljreguleringsplanen må ha med en rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: 
«Byggeplan for kryss mellom fv. 120 og adkomstveg SKV1 skal være godkjent av Statens vegvesen før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse til bygging av boliger på feltene B5- B7 og B10-B13». 

Foreløpig kommentar: 
Rekkefølgebestemmelse innarbeides i samsvar med vegvesenets krav. 
 
4. NVE, 16.05.19 
Generell merknad med henvisning til veiledere og verktøy ved utforming av arealplaner, ref 
www.nvw.no/arealplan. NVEs sjekkliste for reguleringsplan er vedlagt merknaden. 

Foreløpig kommentar: 
NVES sjekkliste vil bli lagt til grunn for planarbeidet. Behov for avbøtende tiltak knyttet til naturfare og 
vil bli avdekket gjennom ros-analyse og sikret i reguleringsplan.  

 
5. NRBR - Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, 27.05.19 
Henviser til gjeldende krav i byggteknisk forskrift mht. tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, 
vektlegger spesielt tilgjengelighet til bygninger og brannvesenets behov for vannforsyning utendørs, inkl. i 
anleggsperioden. Anbefaler brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak. Viktig å vurdere 
brannsikkerhet ved valg av avfallsløsning. Overordnet plan/rammeplan for teknisk infrastruktur må 
fremlegges i forbindelse med regulering, hvor det redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er 

http://www.nvw.no/arealplan
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forutsatt løst. For å sikre vannforsyning til brannvannsuttakene bør hovedledningsnettet ha tosidig 
forsyning.  

Til alle bebygde areal bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets 
utrykningskjøretøy. For byggverk hvor det er planer om å montere solcelleanlegg ønsker NRBR at dette 
gjøres i dialog med brannvesenet og at planene skal forelegges brannvesenet for uttalelse før det blir gitt 
igangsettelsestillatelse. 

Utomhusplan må vise tilfredsstillende tilretteleggelse og tilgjengelighet/framkommelighet for 
brannvesenet. Viktig å vektlegge brannsikkerhet ved valg av avfallsløsning og i parkeringskjeller. Ved 
etappevis utbygging må det utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser ivaretakelse av 
tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats. Adkomst og vannforsyning for brannvesen må 
være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk. 

Konkrete formuleringer for anbefalte rekkefølgebestemmelser og retningslinjer knyttet til tilrettelegging 
for rednings- og slokkemannskap i plan og byggesak. 

Foreløpig kommentar:  
Det vil bli utarbeidet rammeplan for teknisk infrastruktur, inkl. vannforsyning/slukkevann som del av 
beslutningsgrunnlag for detaljregulering. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap er forutsatt 
ivaretatt i planarbeidet i samsvar med føringer fra NRBR og i samråd med Rælingen kommune.  

 
6. ROAF - Romerike Avfallsforedling IKS, 26.04.19 
ROAF har egne krav og føringer ved etablering av renovasjonsløsninger som innebærer krav til type 
løsning, plassering, sikkerhet, adkomst og manøvrering for renovasjonskjøretøy. Ber om å bli involvert 
tidlig i planarbeidet for å sikre hensiktsmessig renovasjonsløsning og tilstrekkelig areal til formålet. 

Foreløpig kommentar:  
Det vil bli utarbeidet rammeplan for teknisk infrastruktur, inkl. renovasjonsløsning som del av 
beslutningsgrunnlag for detaljregulering. Arealbehov og fremkommelighet for valgte 
renovasjonsløsning er forutsatt ivaretatt i planarbeidet i samsvar med føringer fra ROAF og i samråd 
med Rælingen kommune.  
 

7. Hafslund Nett AS, 29.04.19  
Har områdekonsesjon i Rælingen kommune. Har ikke eksisterende el-anlegg i planområdet. Ønsker at 
utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for konsultasjon angående hvilke typer anlegg som er 
påregnelige og hvor de skal plasseres for en så optimal strømtilførsel som mulig. Ber om at utbygger 
oppgir hvilket effektbehov planforslaget har. Areal må sikres for nødvendig adkomst til el-anlegg. 
Nettstasjoner bør ha en sentral plassering i planområdet, normalt arealbehov er ca 35 m2, min 3 m fra 
veikant og min 5 m fra bygning med brennbare overflater. Ønsker konkrete krav til nettstasjon hjemlet i 
planbestemmelsene og areal sikret i plankart. Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, 
både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket.  

Foreløpig kommentar: 
Det vil bli utarbeidet rammeplan for teknisk infrastruktur inkl. el-forsyning som del av 
beslutningsgrunnlag for detaljregulering. Utbygger vil beregne effektbehov og utforme rammeplan og 
løsninger for el-forsyning, inkl. arealbehov/lokalisering av nettstasjoner i samråd med Hafslund Nett 
AS og Rælingen kommune. 
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8. Petter Brodal, 07.05.19 
Berørt grunneier gnr 98 bnr 22. Vurderer at planlagt 
utbygging med adkomstveg i stor grad vil gi negativ 
konsekvens for egne boforhold. Er spesielt opptatt av 
konsekvenser mht. innsyn og solforhold som følge av 
eventuelle høye bygninger i vest.  

Ber om mer detaljerte tegninger med avstand, høydeforskjell 
og boligtyper for planlagt utbygging.    

Foreløpig kommentar: 
Offentlig adkomstveg (o_SKV1) langs eiendommen gnr 
98 bnr 22 er regulert i områdeplan for Hansefellåsen, 
vedtatt 12.06.19. Tilstrekkelig hensyn til eksisterende 
boligbebyggelse er forutsatt ivaretatt i planarbeidet. 
Foreløpig svar med informasjon om planprosess ble 
sendt grunneier 10.05.19. 

 
9. Kai Tangen, 18.05.19  
Berørt grunneier gnr 98 bnr 31. Har innvending mot planlagt 
gang-/sykkelveg som vil medføre mer trafikk forbi 
eiendommen. Har allerede betydelig trafikkbelastning fra 
fylkesveien, og ønsker ikke ytterligere belastning 
ved betydelig økt gjennomgangstrafikk av gående og 
syklende fra det planlagte utbyggingsområdet. Påpeker at 
deler av planlagt gang-/sykkelveg ligger på egen eiendom 
98/11 og aksepterer ikke løsningen uten at det kan 
dokumenteres en hjemmel for dette. 

Foreløpig kommentar: 
Offentlig gang-/sykkelveg (o_SKF1) langs eiendommen 
gnr 98 bnr 31 er regulert i områdeplan for Hansefellåsen, 
(vedtatt 12.06.19) og inngår ikke i varslet planarbeid for 
detaljregulering av felt B5‐7 og B10‐13. Nødvendig 
grunnerverv er forutsatt gjennomført med hjemmel i 
vedtatt områderegulering. 

Rekkefølgekrav i områdeplanens bestemmelser § 9.1.2 
sikrer opparbeidelse av gang-/sykkelvegen før det kan gis  
brukstillatelse for nye boliger innenfor varslet planområde.  

 
10. Sidsel Aartun m.fl, 28.05.19 
Berørt grunneiere gnr 98/bnr 26. Flere grunneiere av arvet 
eiendom. Forutsetter at utbyggingen ikke vil medføre øket 
vannføring i bekken som passerer eiendommen 

Foreløpig kommentar: 
Områdeplan for Hansefellåsen hjemler krav til plan for 
overvannshåndtering hvor det skal dokumenteres at 
avrenningen fra området etter utbygging ikke overstiger 
den naturlige avrenningen før tiltaket. Utløpet fra 
området reguleres, slik at vannføringen ikke fører til 
problemer nedstrøms. Jfr. planbestemmelsene §§ 2.9 og 
9.4 
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11. Bjørn Larsen, 29.05.19 
Bor i Nedre Rælingsvei 399 og ber om å bli tatt hensyn til 
under utbyggingen av Hansefellåsen. Fremmet dette under 
møtet som var på Smestad skole for flere år siden, og ble 
forsikret om at utbyggingen ikke kom til å berøre egen 
tomtegrense. Henviser til at det er planlagt utbygging så godt 
som helt inntil egen tomt på 3 mål med hytter i trærne, 
utedo, urtehage mm. Henter vann i bekken og er veldig 
bekymret for at planlagt utbygging vil påvirke dette negativt. 
Har hentet vann i bekken i godt og vel 20 år og anser det som 
en naturlig rett til å fortsette slik. 
Vurderer at en utbygging i umiddelbar nærhet med utsikt til 
eiendommen vil være til sjenanse både for eksisterende og 
nye boliger, og er tvilende til at utbygging kan gjennomføres 
på en slik måte at alle parter blir fornøyd. 

Foreløpig kommentar: 
Tilstrekkelig hensyn til eksisterende boligbebyggelse er forutsatt ivaretatt i planarbeidet. 

Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 forutsetter at tilstanden i vassdrag ikke forringes 
som følge av planlagt utbygging. 

 
 


