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Utbyggingsavtale for Borgen og Gangvei fra Borgensberget til Nyland - 
førstegangsbehandling 

Kommunedirektøren tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 vedtar planutvalget å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Borgen og Gangvei fra Borgensberget til Nyland, datert 
25.05.2021, ut til offentlig ettersyn. 

 

Planutvalgets behandling av sak 17/2021 i møte den 08.06.2021: 

Behandling  

Innstilling fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 vedtar planutvalget å legge forslag til 

utbyggingsavtale for Borgen og Gangvei fra Borgensberget til Nyland, datert 25.05.2021, ut 

til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1 Utbyggingsavtale for Borgen og Gangvei til Nyland 

2 Detaljreguleringsplan for Borgen, datert 06.05.2021 

3 Bestemmelser for Borgen, datert 06.05.2021 

4 Detaljreguleringsplan for Gangvei til Nyland, vedtatt 16.09.2020 

5 Bestemmelser for Gangvei til Nyland, vedtatt 16.09.2020 



6 Overordnet VA- og OV-notat, datert 12.04.2021 

7 Overordnet VA og OV-plan, datert 18.01.2021 

8 Mal for justeringsavtale, datert 06.11.2020 

9 Kommunens mal for sikring av rettigheter til infrastruktur 

 

 

Saksutredning 

1. Sammendrag 

Det er fremforhandlet et forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger, 
Strandvegen Boligpark AS, og kommunen med bakgrunn i forslag til 
detaljreguleringsplan for Borgen, samt med bakgrunn i vedtatt 
detaljreguleringsplan for Gangvei fra Borgensberget til Nyland. Se vedlagte 
utbyggingsavtale datert 25.05.2021. 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Det er fremforhandlet et forslag til utbyggingsavtale med utbygger, Strandvegen 
Boligpark AS, som består av Jacaranda eiendom AS og USBL. Avtalen er 
fremforhandlet med bakgrunn i forslag til detaljreguleringsplan og bestemmelser 
for Borgen, samt med bakgrunn i detaljreguleringsplan og bestemmelser for 
Gangvei fra Borgensberget til Nyland som ble vedtatt 16.09.2020. 
Rekkefølgebestemmelsene i de to ovennevnte planen er benyttet som grunnlag 
for utarbeidelsen av utbyggingsavtalen og omhandler den offentlige 
infrastrukturen som kommunen skal overta når utbyggingen av disse tiltakene er 
ferdigstilt, samt at avtalen omhandler friområder der det vil bli reetablert 
mandelpil-busker som er en nær truet art. 

 
3. Tidligere behandling og vedtak 

Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale samtidig med varsel 
om oppstart av arbeid med reguleringsplanene for de to ovennevte planene. 
Varslingen for begge planer ble foretatt ved brev til naboer og andre berørte, samt 
i Romerikes blad 06.02.2018 der det ble satt frist til 15. mars 2018 for innspill til 
både planarbeidet og forhandling om utbyggingsavtale. 

Det kom i forbindelse med varslingen ikke inn noen innspill til selve varslingen av 
oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtalen for noen av planene. 

Det er ikke foretatt noen tidligere behandling av forslaget til utbyggingsavtale for 
noen av planene. 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

§ 2.2 i gjeldene arealdelen til kommuneplanen gir grunnlag for arbeid med 
utbyggingsavtaler, jf. «Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Rælingen 
kommune», vedtatt av kommunestyret. 

4. Sakens innhold  

Hensikten med forslaget til utbyggingsavtale er å avklare hvilke rettigheter og 
plikter utbygger og kommunen har i forbindelse med detaljreguleringsplanen for 



Borgen som andregangs-behandles samtidig med førstegangsbehandling av 
utbyggingsavtalen.  

I Borgen-planen foreslås det å tilrettelegge for bygging av 4 stk. boligblokker med 
tilhørende parkeringskjeller og utearealer for lek og opphold. Utbyggingsavtalen 
omhandler bl.a. bygging av gangvei langs Nitelva som reguleres til offentlig 
gangvei i Borgen-planen og som blir sammenhengende med gangveien som 
allerede er bygget i forbindelsen med utbyggingen av Borgensberget. Videre 
omhandler utbyggingsavtalen offentlig gangvei fra Borgensberget fram til 
undergangen under fv. 120 ved Nyland. Ifølge rekkefølgebestemmelsene for 
Borgen skal de ovennevnte offentlige gangveiene være ferdig bygget før det gis 
brukstillatelse for første bolig på Borgen. 

 

5. Kommunedirektørens vurdering 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

Det vises til samme vurdering i saksframstillingen til forslag til 
detaljreguleringsplan for Borgen vedrørende tilrettelegging av gang- og sykkelvei 
langs Nitelva og videre fra Borgensberget til undergangen ved Nyland. 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

Det vises til samme vurdering i saksframstillingen til forslag til 
detaljreguleringsplan for Borgen og her spesielt vedrørende trafikksikkerhet. 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Det vises til samme vurdering i saksframstillingen til forslag til 
detaljreguleringsplan for Borgen, samt spesielt til punkt 3.1.5 i avtalen der det står 
at hovedoppvarming av boliger som oppføres skal være basert på energibrønner 
eller alternative tekniske løsninger som gir tilsvarende eller bedre miljøgevinst. 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Forslaget til utbyggingsavtale avklarer hvilke rettigheter og plikter utbygger og 
kommunen har i forbindelse med utbyggingen av offentlig infrastruktur basert på 
rekkefølgebestemmelser for planen for Borgen og for planen for Gangvei mellom 
Borgensberget og Nyland. Utbyggingsavtalen som er godkjent av utbygger gir 
dermed forutsigbarhet for både utbygger og kommunen ved utbygging av Borgen. 
De tiltakene som er listet opp i punkt 3.1.1 i avtalen har utbygger ansvar for å 
bygge og opparbeide i henhold til kommunens normer og krav. 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Det vises til samme vurdering i saksframstillingen til forslag til 
detaljreguleringsplan for Borgen vedrørende Regional plan for areal og transport 
(RATP). Det åpnes for at utbygger kan benytte seg av justeringsmodellen ved at 
det i avtalens pkt. 3.2.1 står at det inngås egen avtale om å fjerne 
merverdiavgiftsbelastningen på infrastrukturen utbygger skal bygge, jfr. pkt. 5 i 
avtalen. Mal for en slik avtale ligger som vedlegg. 

 

6. Oppsummering og konklusjon 



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

 

Rælingen, 26.05.2021 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 

 


