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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERING HEGREVEGEN 2, 
VIPEVEGEN 16 og VIPEVEGEN 18 m.fl. – PLANID. 243 OG UTBYGGINGSAVTALE. 

 
I henhold til Plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat 
detaljregulering for Hegrevegen 2, Vipevegen 16 og Vipevegen 18 m.fl. planID 243 
med tilhørende utbyggingsavtale. 
 
Planområdet er på ca. 22,4 daa, og ligger sentralt i Aamodt, Rælingen kommune. 
Utbyggingsområdet omfatter gnr./bnr. 102/374, 102/41, 102/61 og 102/68. 
Eiendommene med gnr./bnr.102/352, 102/241, 102/242, 102/243, og 102/244 
innlemmes også i planområde, men reguleres med eksisterende situasjon.    
 
Planområdets søndre utbyggingsområde (gnr./bnr.102/374) er i arealdelen til 
kommuneplan for Rælingen kommune 2014-2025 avsatt med arealformål kombinert 
bebyggelse og anleggsformål, definert som et formål der det kan bebygges med ulike 
formål, herunder boligbebyggelse. Den nordre delen av utbyggingsområdet (gnr./bnr. 
102/41, 102/61 og 102/68 er avsatt til boligformål. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger ved Aamodt 
sentrum i Rælingen kommune. Planforslaget er tenkt utviklet på to tomter innenfor 
samme planavgrensning, men disse skal være uavhengige av hverandre og kan i 
utgangspunktet bygges hver for seg.  

Planforslaget foreslås med ca.110 boenheter på den sørlige delen av tomten og ca. 36 
boenheter på den nordlige delen av tomten, totalt ca. 146 boenheter med tilhørende 
utearealer, adkomstvei, parkering og øvrig teknisk infrastruktur. Bebyggelsen skal 
skjerme mot trafikk og støy fra FV 120, Nedre Rælingvei, og bidrar til å danne et 
gårdsrom med noen åpninger, der bebyggelsesstrukturen skjermer og danner et fint 
tun som gir boligene et felles gårdsrom for lek og opphold. 

Viktige problemstillinger vil bla. være hvordan ny bebyggelse forholder seg til 
eksisterende omkringliggende landskap og bebyggelse, ankomst til planområdet, 
trafikksikkerhet, støy, samt å skape god bokvalitet og et boligtilbud for ulike 
behov/brukergrupper. 
 
Det er samtidig behov for utarbeidelse av utbyggingsavtale. Det varsles derfor 
oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale samtidig som planoppstart. 

Dato: 24.02.2022 
Vår ref: Kjersti Lindheim 
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Utbyggingsavtale vil omfatte bygging av teknisk infrastruktur som er nødvendig for 
utbygging.  
 
Det ble gjennomført oppstartsmøte i Rælingen kommune 29.09.2021.  
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid vil bli kunngjort på kommunens 
hjemmeside:  https://www.ralingen.kommune.no/   
 
Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. 
 

Forslagstiller er Fjerdingby Park AS og Fjerdingby Panorama AS, med TAG Arkitekter 
som konsulent. Naboer, etater, aktuelle høringsinstanser og grunneiere blir varslet 
direkte. Merknader, spørsmål og synspunkter merkes saksnr. 21/14828 og sendes 
innen 01.04.2022 til: 

 
TAG Arkitekter AS v/ Kjersti Lindheim 
Osterhaus’ gate 27,0183 Oslo 
Tlf: 98 43 92 08  
Epost: kl@tagarkitekter.no 
 
Kopi av merknader skal sendes til Rælingen kommune på følgende adresse: Rælingen 
kommune, utbyggingsservice, Pb 100, 2025 Fjerdingby, eller til 
postmottak@ralingen.kommune.no 
 
Merknadene blir samlet og kommentert av plankonsulent. Alle mottatte dokumenter, 
merknader og liknende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 
 
Videre saksgang: Etter at fristen for innspill er ute, vil selve planforslaget bli 
utarbeidet for deretter å bli sendt Rælingen kommune for saksbehandling. Etter 
første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil 
da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før 
videre politisk behandling.  
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Kartutsnitt med stiplet sort linje som viser planområdets avgrensning. 

 

 

mailto:post@tagarkitekter.no

