
 
 

 

 

OPPSTARTSMØTE   

 

 

VEDLEGG 

• Kvalitetskrav - Reguleringsplan for Fjerdingby felt Cc - Bjørnholthagan - versjon 0.1 

• Varslingsliste 

• Referat fra oppstartsmøtet 

• Tidligere utredninger fra områderegulering  

• Kommunens maler 
 

INFORMASJON FRA PLANMYNDIGHET 

Innledningsvis ble det henvist til møteagenda som ble sendt sammen med møteinnkallingen, samt 

gitt informasjon om saksgang og prosess. Forslagsstiller ble presentert en illustrasjon av tidslinjen for 

normal saksgang, som var noe lengre enn fremdriftsplanen anslått av forslagsstiller. Kommunen har 

erfaring med at planutformingsfasen tar minimum 12 måneder. Videre fremdrift er allikevel i stor 

grad avhengig av behov for videre utredninger og hvilket arbeid som allerede er gjort av 

forslagsstiller. Da det allerede ligger en områderegulering med tilhørende utredninger til grunn, vil 

dette kanskje effektivisere planprosessen noe. 

 

Det ble videre nevnt at kommunen har et kvalitetskravskjema og egne maler til plandokumentene. 

Kvalitetskravskjemaet angir hvilke kvalitetskrav kommunen stiller i planprosessen, dokumentasjon 

for ivaretakelse av hensyn og krav til leveranse. Den angir også hva som anses for å være et komplett 

planforslag. Førsteutkast av dokumentet legges ved som vedlegg til møtereferat for oppstartsmøte 

 

Etterskrift:  

• Gebyr ble ikke nevnt. Det vil være gebyr for behandling av detaljreguleringsplanen. Gebyr blir 

fastsatt etter gebyrregulativet. Klikk her for mer informasjon. 

• Rælingen kommune jobber for tiden med revisjon av kommuneplanen. Det vil mest sannsynlig 

forankres nye bestemmelser og retningslinjer ift. parkering, bokvalitet osv. Revisjonen av 

kommuneplanen må ses i sammenheng med denne planen.  

Plannavn  Reguleringsplan for Fjerdingby felt Cc - Bjørnholthagan 

Planid 246 

Møtedato 13.01.2022 

Deltakere fra forslagsstiller Asbjørn Ellingsen, Lisa Therell Bjørnstad og Ole Johnny Paulsen 

Deltakere fra plankonsulent Morten Bjøntegaard og Lars Mosnes 

Deltakere fra kommunen  John Ola Hage, Paoula Pedersen og Marita Myklebost Nilsen 

Referent Marita Myklebost Nilsen og Paoula Pedersen 

https://www.ralingen.kommune.no/gebyr-med-hjemmel-i-plan-og-bygningslovens-s33-1.5483184-302625.html


 
 

• Det bør tas forbehold at andre overordnede myndigheter kan ha innvendinger mot eller 

ytterlige krav til planen. Sannsynligheten for det er dog ikke så stor da prosjektet er i samsvar 

med overordnede regionale-, nasjonale- og lokale føringer. 

 

INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 

Videre ba kommunen forslagsstiller om å presentere sitt planinitiativ og hvilke tanker som ligger bak 

nåværende forslag.  

Forslagstiller forklarte at det var gått bort i fra blokkbebyggelse i planområdet da en lavere 

bebyggelse i form av rekkehus og frittliggende boliger ville gi en bedre tilpasning til forhold tilknyttet 

terreng, sol, skygge, utsikt med mer. Slike boligtyper ville videre kunne gi et tilbud til andre bruker- 

og aldersgrupper enn Fjerdingby sentrum for øvrig, der nyere utbygging er preget av 

blokkbebyggelse. Selv om bebyggelsestettheten blir senket som resultat av dette grepet, vil 

forslagsstiller allikevel legge opp til en noe tett bebyggelse gjennom rekkehus og eneboliger med 

sekundærleiligheter. Det er også et ønske fra forslagstiller at det legges opp til sekundærleiligheter i 

området, som et tilbud for de som ikke vil eller har anledning til å kjøpe egen bolig.  

Det legges opp til rekkehusbebyggelse sør i området i nærheten av felt Bb hvor det for tiden 

oppføres blokkbebyggelse. Rekkehusene er tenkt over flere etasjer, der flere rekkehus er plassert i 

terreng slik det er adkomst til boligen på terrengets overside. Rekkehusene er tenkt med egne 

innkjøringer, med parkering under carport med tilhørende bodareal. Det legges opp til felles 

gjesteparkering. Adkomst til rekkehusene foregår gjennom mindre stikkveier fra feltets «hovedvei».  

Det legges også opp til eneboliger i planområdet – hovedsakelig plassert i nord. Det er også planlagt 

boliger øst i feltet, samt mot eksisterende gård på Bjørnholt. Eneboligene er plassert på romslige 

tomter, med mulighet for frittliggende garasjer. Flere av eneboligene plassert mot vegen 

Bjørnholthagan er plassert slik i terrenget at dette åpner for muligheten med integrerte garasjer i 

sokkeletasjen. Forslagstiller er åpen for både tomannsboliger og eneboliger på tomtene tenkt for 

frittliggende boligbebyggelse, men uttrykker et ønske om eneboliger med sekundærleiligheter, for å 

legge opp til en miks mellom eie og leie. 

Veg V4 er tenkt flyttet noe ifra vegens plassering i områdereguleringen. Dette da det går en 

hovedvannledning gjennom planområdet som er for kostbar å flytte på. Denne er dermed blitt 

førende for vegen og bebyggelsen sin plassering. Kun grøntarealer og fortau tillates plassert over 

hovedledningen. Veg V4 er dermed flyttet noe, slik at den samsvarer med hovedvannledningens 

plassering.  

Det er planlagt tre gangstier i området som fungerer som snarveier inn og ut ifra planområdet. Det er 

foreslått en gangsti opp fra rekkehusbebyggelsen til bussholdeplassen, da dette anses som en 

naturlig snarvei for de som ønsker å benytte kollektivtilbudet. Videre er det planlagt en gangsti mot 

nordvest i retning videregående skole. Gjennom friområdet F4 i en mindre ravinelignende dal er det 

planlagt en gangsti mot Nedre Rælingsveg. Stiene vil ikke være universelt utformet. Ved gangstien i 

F4 er det også planlagt en større lekeplass med nærhet til skogfeltet i friområdet, som er tenkt som 

en naturlig utvidelse av lekeplassen. Det er videre planlagt en mindre lekeplass ved 

rekkehusbebyggelsen.  



 
 

Grepene som er gjort og som fraviker fra områderegulering viser at utformingen blir god, 

solforholdene vil være tilfredsstillende for de fleste boligene da planområde har utfordringer knyttet 

til det og at sluttproduktet vil bli rimelig for forbruker.  

SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 

Dette punktet avledes av de avklaringene som er gjort i de innledende møtene og følger av  

dokumentet Krav til forslagsstiller i en reguleringsplanprosess.  

 

Etter at forslagstiller hadde delt sine tanker og vurdering bak forslaget, gikk vi dypere inn på ulike 

problemstillinger, utredningsbehov og hensyn i planen.  

Kommunen fortalte forslagstiller at vi var positive til endringen av plasseringen av veg V4, da dette 

virket hensiktsmessig med situasjonen rundt hovedvannledningen. Videre gikk ikke dette 

tilsynelatende ut over kvalitetene i prosjektet. Kommunen var dog noe negativt innstilt til det faktum 

at fortau ikke påkoplet seg foreslåtte gangstier i planområdet. Vi uttrykte et ønske om at 

gangforbindelsene var helhetlige og komplette, i form av gjennomgående gangstier og fortau. 

Forslagsstiller fortalte at det ikke var vurdert behov for fortau på disse strekningene, da de 

frittliggende boligene nord i planområdet ville resultere i svært liten biltrafikk. Forslagsstiller foreslo 

at fartsdumper eller andre forebyggende tiltak kunne implementeres for å bedre trafikksikkerheten. 

Videre diskuterte vi forslagsstillers ønske om å ikke anlegge snuplasser på boenhetenes egne 

eiendommer, slik som hjemmelet i kommuneplanen. Dette da det var ønskelig å legge opp til 

snuareal/rygging ut til de mindre trafikkerte veiarealene, samt vendehammere i planområdet. Det 

ble vist til forskning fra SINTEF som tilsa at risikoen for å blant annet rygge på barn ikke nødvendigvis 

var lavere ved å anlegge snuareal på egen eiendom. Kommunen informerte om at lignende løsninger 

ikke hadde blitt tillatt tidligere, men at dette kan diskuteres med interne fagrådgivere før det gis 

endelig tilbakemelding på løsningen. 

Kommunen informerte om at det var i forbindelse med områdereguleringen utført ulike utredninger 

for planområdet. Dette gjaldt blant annet geotekniske forhold, støyforhold og naturmangfold. Flere 

av disse utredningene er dog noe overordnede og selvfølgelig ikke utredet med nytt planforslag som 

utgangspunkt. Utredningene kan også være mangelfulle. Til eksempel ble naturmangfoldet kartlagt 

på høsten. Det er derfor viktig at tidligere utredninger gjennomgås og det må gjøres vurderinger på 

hvorvidt disse utredningene kan legges til grunn eller må utredes videre. Kommunen vil oversende 

denne dokumentasjonen i etterkant av oppstartsmøtet. Utredninger av geotekniske forhold, 

støyforhold for foreslåtte tiltak og overvannshåndtering, samt naturmangfold, ble trukket frem som 

viktige. 

Kommunen stilte spørsmål ved massehåndtering og massebalanse i prosjektet, da det fremstod fra 

snittegningene at det var en overvekt av oppfylling i prosjektet. Forslagsstiller informerte om at det 

var en forventning om at prosjektet ville oppnå nær massebalanse, da boligene må fundamenteres 

på fjell og fjellet vil bli rensket i denne forbindelse. Videre må uegnede masser fjernes fra underlaget 

til vegene i området. Dette er masser som videre kan gjenbrukes til opparbeidelse av utearealer. 

Forslagsstiller informerte at i det videre planarbeidet vil bli utarbeide et notat om massehåndtering. 

Håndtering av masser må være i samsvar meg regional plan for massehåndtering i Akershus.  

Vedrørende estetikk og arkitektur, uttrykket kommunen ønsker om at forslagsstiller skulle vektlegge 

en helhetlig bebyggelse som var godt tilpasset eksisterende og planlagt bebyggelse i nærområdet. 

Fjerdingby sentrum er under utvikling og det vil være viktig å kunne skape en helhetlig stedskarakter i 



 
 

området. Det foreligger på dette tidspunktet ingen overordnet felles idé eller tanke omkring 

Fjerdingby sentrum sitt estetiske uttrykk og karakter, men forslagsstiller ble anmodet til å undersøke 

eksisterende bebyggelse og sette seg inn i de estetiske redegjørelsene for prosjektene som er under 

oppførelse. Dette arbeidet kan komme frem i en stedsanalyse og legge føringer for eventuelle 

bestemmelser i reguleringsplanen for estetikk, materialvalg, fargesetting, bygningsform og -volum 

med mer. Kommunen vil oversende estetiske redegjørelser og vurderingen som ligger til grunn for 

den nyere bebyggelsen i Fjerdingby Sentrum i etterkant av oppstartsmøtet.  

Avslutningsvis ble kravskjema gjennomgått. Kravskjema er et dynamisk dokument som kan endre seg 

i løpet av arbeidet med planen. Skjema fungerer som en «huskeliste» for forslagsstiller.  

 

AVKLARINGER OG KONKLUSJON 
 

• Kommunen ønsket tettere bebyggelse på CA-tomten, men etter å ha fått presentert 3d-

modellen, er kommunen innforstått med at den foreslåtte utnyttelsen på CA og CC er mer 

hensiktsmessig med tanke på terreng.  

• Det er ønskelig at forslagsstiller vurderer behov for ny og ytterlig kartlegging av enkelte 

hensyn som har blitt kartlagt i forbindelse med områderegulering. 

• Forslagsstiller ettersender bilder av 3D-modellen. 

• Det er ønskelig med underveismøter. 

• Kommunen oversender følgende dokumenter: 

o Kravskjema 

o Varslingsliste 

o Referat fra oppstartsmøtet 

o Estetiske redegjørelser fra Fjerdingby sentrum 

o Tidligere utredninger fra områderegulering  

 

TEMAER DET ER UENIGHETER OM  

• Snuareal på egen eiendom 

• Forlengelse av fortau 

 

TEMAER SOM GJENSTÅR Å AVKLARE  

• Overnevnte punkter 

• Behov for ytterligere utredninger utover eksisterende  

 

EVENTUELT 

 

Etterskrift:  

Det er ønskelig med underveismøter. Forslagsstiller oppfordres til å komme med møteplan 

som er i samsvar med fremdriftsplan. Møtene kan gjerne ha tema.  


