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Høring av kommuneplanens arealdel 2022-2033 

Kommunedirektøren tilrår kommuneplanutvalget å legge saken fram for 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2033 for Rælingen kommune legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

Planutvalgets behandling av sak 2/2022 i møte den 07.03.2022: 

Behandling 

Jan Ole Enlid (AP) fremmet følgende omforente forslag:  
 

Følgende punkter bes innarbeidet: 
 

1 Det åpnes opp for å legge til rette for påbygg i høyden på dagens blokkbebyggelse i 

. kommunen. 
 

2 
Sekundærboliger beholder sin maksgrense på 80 m² 

. 
 

3 I § 6.1.7 erstattes «vurderes bruk» med «etterstrebes bruk». Siste setning i første avsnitt 

. tas ut. 



Votering: 

 
Forslag fra Enlid ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
Heidi Finstad (AP) fremmet følgende forslag:  

 

Retningslinjer til § 6.2 Boligstørrelse, tas ut av bestemmelsene. 

 
Votering: 

 
Forslag fra Finstads ble vedtatt mot to stemmer (H, MDG) 

 
 
 
 

Simon Friis Larsen (KRF) fremmet følgen omforente forslag: 
 

Setningen «Gjesteparkering inngår i samlet parkering» tas ut. 

 
Votering: 

 
Omforent forslag fra Friis Larsen ble enstemmig vedtatt 

 

 
Vedtak: 

 
Følgende punkter bes innarbeidet: 

 
1. Det åpnes opp for å legge til rette for påbygg i høyden på dagens blokkbebyggelse i 

kommunen. 

2 
Sekundærboliger beholder sin maksgrense på 80 m² 

. 
 

3 I § 6.1.7 erstattes «vurderes bruk» med «etterstrebes bruk». Siste setning i første avsnitt 

. tas ut. 
 

Retningslinjer til § 6.2 Boligstørrelse, tas ut av bestemmelsene. 

Setningen «Gjesteparkering inngår i samlet parkering» tas ut 

 
 
Eldreråds behandling av sak 4/2022 i møte den 01.03.2022: 

Behandling 



Eldrerådet kom i fellesskap med følgende uttalelse:  

Se vedtak. 

 

 
Vedtak 

Eldrerådet savner tilstrekkelige utearealer og aktivitetsområder for eldre. Som for eksempel 

opplevelsesstier, slik at folk i alle aldere kan være aktive i nærmiljøet. 

 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 4/2022 i møte den 

01.03.2022: 

Behandling 

Tatt til orientering. 

 
 

Utvalg for helse og sosials behandling av sak 3/2022 i møte den 01.03.2022: 

Behandling 

Tatt til orientering. 

 
 

 

Utvalg for oppveksts behandling av sak 13/2022 i møte den 01.03.2022: 

Behandling 

Tatt til orientering. 

 
 

Utvalg for kultur og nærmiljøs behandling av sak 3/2022 i møte den 02.03.2022: 

Behandling 

Martin Assmann Ottesen (Frp) fremmet følgende forslag til uttalelse fra utvalget: 

Se vedtak. 

 
 
Votering: 

Forslag fra Assmann Ottesen ble enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak. 



Området som er foreslått tatt ut av gjeldende arealplan beholdes og det rosa, brune og gule 

området, samt et tilstrekkelig område til å bygge en replika av den gamle arbeiderboligen 

settes av til boligformål. 

Det forutsettes at grunneier restaurerer den gamle kraftstasjonen og gjør den tilgjengelig for 

befolkningen. 

Områdene rundt de nye boligene, båthavna og områdene rundt som eies av samme 

grunneier gjøres i mest mulig grad tilgjengelig for befolkningen, gjennom etablering 

av grøntområder/park/ev. lekeområder. Det skal etableres stier forbi kraftstasjonen og 

igjennom området. Det skal settes opp informasjonsplansjer som omhandler den 

kulturhistoriske virksomheten som har foregått i området. 

 

Utvalg for klima og miljøs behandling av sak 5/2022 i møte den 03.03.2022: 

Behandling 

Tatt til orientering. 

 

 

Kommuneplanutvalgets behandling av sak 4/2022 i møte den 09.03.2022: 

Behandling 

Hans Otto Tomter (SP) fremmet følgende forslag: 

1. Nordby Bruk: 

Området som er foreslått tatt ut av gjeldende arealplan beholdes. 

 
 

2. Nordby Bruk: 

Det rosa, brune og gule området, samt et tilstrekkelig område til å bygge en replika av den 

gamle arbeiderboligen settes av til boligformål. 



 

Det forutsettes at grunneier restaurerer den gamle kraftstasjonen og gjør den tilgjengelig for 

befolkningen. 

Områdene rundt de nye boligene, båthavna og områdene rundt som eies av samme 

grunneier gjøres i mest mulig grad tilgjengelig for befolkningen, gjennom etablering 

av grøntområder/park/ev. lekeområder. Det skal etableres stier forbi kraftstasjonen og 

igjennom området. Det skal settes opp informasjonsplansjer som omhandler den 

kulturhistoriske virksomheten som har foregått i området. 



 

Jan Ole Enlid (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Følgende punkter bes innarbeidet / endret: 

• Det åpnes opp for å legge til rette for påbygg i høyden på dagens blokkbebyggelse i 

kommunen. 

• Sekundærboliger beholder sin maksgrense på 80 m² 

• I § 6.1.7 erstattes «vurderes bruk» med «etterstrebes bruk». Siste setning i første 

avsnitt "matrialbruk skal ha langt ... " tas ut . 

• Retningslinjer til § 6.2 Boligstørrelse, tas ut av bestemmelsene. 

• Setningen «Gjesteparkering inngår i samlet parkering» tas ut 

 

Øyvind Grimstad (SV) fremmet følgende felles forslag fra partiene SV, MDG og Rødt: 

Første setning § 7.2 Jordflyttingsplan endres til: 

Rælingen har en nullvisjon for nedbygging av matjord. 

 
 

Andre avsnitt endres til: 

Reguleringsplaner skal som hovedregel ikke legge opp til nedbygging av dyrket mark. I 

tilfeller der nedbygging er uunngåelig, skal det settes av erstatningsareal. 

 
Votering: 

Forslagene fra Enlid ble enstemmig vedtatt. 

forslag nr 1. en fra Tomter falt mot to stemmer (SP, FRP) 

forslag nr 2. fra Tomter falt mot to stemmer (SP, FRP) 

 
Omforent forslag 1.fra Grimstad ble enstemmig vedtatt 

omforent forslag 2. fra Grimstad ble vedtatt mot en stemme (FRP) 

Innstilling fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 

Følgende punkter bes innarbeides / endres: 

 
1. 

Følgende punkter bes innarbeidet i planen: 

 
 

• Det åpnes opp for å legge til rette for påbygg i høyden på dagens 

blokkbebyggelse i kommunen. 



• Sekundærboliger beholder sin maksgrense på 80 m² 

 
• I § 6.1.7 erstattes «vurderes bruk» med «etterstrebes bruk». 

Siste setning i første avsnitt "matrialbruk skal ha langt ... " tas ut. 

• Retningslinjer til § 6.2 Boligstørrelse, tas ut av bestemmelsene. 

 
• Setningen «Gjesteparkering inngår i samlet parkering» tas ut 

 

Første setning § 7.2 Jordflyttingsplan endres til: 
2. 

Rælingen har en nullvisjon for nedbygging av matjord. 
 

Andre avsnitt endres til: 

3. Reguleringsplaner skal som hovedregel ikke legge opp til nedbygging av dyrket mark. I 

tilfeller der nedbygging er uunngåelig, skal det settes av erstatningsareal. 

Forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2033 for Rælingen kommune legges ut til 
4. 

offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. 
 
 
 

Kommunestyrets behandling av sak 24/2022 i møte den 16.03.2022: 

Behandling 

Øyvind Grimstad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til kommuneplanutvalgets innstilling. 

Området 22, Stormyra - reguleres til friområde / LNF. 

 
Bjørn Ole Uglem (H) fremmet følgende tilleggsforslag til kommuneplanutvalgets innstilling: 

Område Furukollen, gnr. 106 bnr. 7 m.fl overføres til boligformål 

 
Bedre. ..... som Furukollen 

 
 

Område Nordby Bruk del av gnr. bnr. 82/1 tas ikke ut av kommuneplanens arealdel og det 

forutsetter at grunneier restaurerer den gamle kraft stasjon og gjør den tilgjengelig for 

befolkningen. (s.37 i planen) 

 
MUA for blokk terrassert bebyggelse i nord beholdes 80 m2. 

 
 

Ole Jakob Holt (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til kommuneplanutvalgets innstilling: 

Snødeponi - Åsvang tas ut av planen. Kommunedirektøren oppfordres i samarbeid med 



private grunneiere, til å finne bedre egnede arealer til snødeponi for Ytre Rælingen. 

 
 

Hans Otto Tomter (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til kommuneplanutvalgets innstilling: 

Areal Nr. 11 - Del av gnr./bnr. 103/1, legges inn i arealplanen til boligformål for perioden 

2022-2033. 

 
Simon Friis Larsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag til kommuneplanutvalgets 

innstilling: 

Det settes krav til følgende antall oppstillingsplasser for bil til bebyggelsens formål: 

- Blokk- og terrassert 

bebyggelse i nord: 0,7 - 1.2 

- Blokk- og terrassert 

bebyggelse innenfor prioriterte vekstområder: 0,5 - 1,2 

 
 

Jan Ole Enlid (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til kommuneplanutvalgets innstilling: 

Framover blir det viktig å videreutvikle et sammenhengende et sammenhengende gang- og 

sykkelveinett i kommunen, spesielt vekt på de strekningene som er skoleveier og der det 

forventes størst økning av gående og syklende. Den siste delstrekningen langs fylkesveg 

120 som mangler gang- og sykkelveg i dag går sør i kommunen frem til Enebakk grense. Det 

er et klart mål for kommunen at også denne strekningen, hvor gående og syklende i dag er 

særlig utsatte, sikres trygg ferdsel ved at fylket prioriterer gang- og sykkelveg som vil sikre 

sammenhengende gang- og sykkelveg fra Enebakk til Lillestrøm. 

 
Votering: 

Tilleggsforslag fra Grimstad (SV) falt mot fem stemmer (2SV, R, 2MDG) 

Tilleggsforslag fra Uglem (H) om Furukollen falt mot seksten stemmer ( (2SP, 2MDG, 7H, V, 

KRF, 3FRP) 

Tilleggsforslag fra Uglem (H) om Nordby bruk falt mot fjorten stemmer (2SP, 7H, V, KRF, 

3FRP) 

Tilleggsforslag fra Uglem (H) MUA falt mot femten stemmer ((R, 2MDG, 7H, V, KRF, 3FRP) 

Tilleggsforslag fra Holt (SP) om snødeponi falt mot fjorten stemmer (2SP, 7H, V, KRF, 3FRP) 

Tilleggsforslag fra Tomter (SP) gnr 103/1 falt mot fjorten stemmer (2SP, 7H, V, KRF, 3FRP) 

Tilleggsforslag fra Friis Larsen (KRF) falt mot tretten stemmer (2SP, 7H, KRF, 3FRP) 

Tilleggsforslag fra Enlid (AP) om G/S vei ble enstemmig vedtatt. 

 
Innstilling fra kommuneplanutvalget punkt 1. ble votert over punktvis. 

- underpunkt en ble enstemmig vedtatt. 



- underpunkt to ble enstemmig vedtatt. 

- underpunkt tre ble vedtatt mot en stemme (KRF) 

- underpunkt fire ble vedtatt mot to stemmer (2MDG) 

- underpunkt fem falt med tjueen stemmer (16AP, 2SV, R, 2MDG) 

Kommuneplanutvalgets innstilling punkt 2. ble enstemmig vedtatt. 

Kommuneplanutvalgets innstilling punkt 3. ble vedtatt mot to stemmer (2FRP (M.A. Ottesen, 

K. Blomsø). 

Kommuneplanutvalgets innstilling punkt 4. ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak 

Følgende punkter bes innarbeides / endres: 

 
1. Følgende punkter bes innarbeides / endres: 

 

Det åpnes opp for å legge til rette for påbygg i høyden på dagens blokkbebyggelse i 
- 

kommunen. 
 

- Sekundærboliger beholder sin maksgrense på 80 m² 
 

I § 6.1.7 erstattes «vurderes bruk» med «etterstrebes bruk». Siste setning i første avsnitt 
- 

"materialbruk skal ha langt ... " tas ut. 
 

- Retningslinjer til § 6.2 Boligstørrelse, tas ut av bestemmelsene. 
 
 

 

Første setning § 7.2 Jordflyttingsplan endres til: 
2. 

Rælingen har en nullvisjon for nedbygging av matjord. 
 
 

 

Andre avsnitt endres til: 

3. Reguleringsplaner skal som hovedregel ikke legge opp til nedbygging av dyrket mark. I 

tilfeller der nedbygging er uunngåelig, skal det settes av erstatningsareal. 

 

 
4. Framover blir det viktig å videreutvikle et sammenhengende et sammenhengende gang- 

og sykkelveinett i kommunen, spesielt vekt på de strekningene som er skoleveier og der 

det forventes størst økning av gående og syklende. Den siste delstrekningen langs 

fylkesveg 120 som mangler gang- og sykkelveg i dag går sør i kommunen frem til 

Enebakk grense. Det er et klart mål for kommunen at også denne strekningen, hvor 



gående og syklende i dag er særlig utsatte, sikres trygg ferdsel ved at fylket prioriterer 

gang- og sykkelveg som vil sikre sammenhengende gang- og sykkelveg fra Enebakk til 

Lillestrøm. 

 
 

5. Forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2033 for Rælingen kommune legges ut til 

offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. 

 
 
 
 
 

 
Vedlegg 

1 Plankart 

2 Planbestemmelser og retningslinjer 

3 Planbeskrivelse 

4 Konsekvensutredning 

5 ROS-analyse 

6 Dimensjoneringsgrunnlag for prioriterte vekstområder 

7 Mobiltetsanalyse 

8 Kartutsnitt av plankartet 

9 Temakart - rammeplan for avkjørsler, støykart, KULA-kart, prioriterte vekstområder 

10 Innspill til arealdelen samlet 

11 Sammendrag og kommentarer til generelle innspill 

 
 
 

Saksutredning 

1. Sammendrag 

Kommuneplanen tar for seg kommunens helhetlige planlegging og er et viktig 
styringsdokument for folkevalgte og for administrasjon. Kommuneplanen består 
av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel styrer den 
langsiktige arealutviklingen i kommunen og setter rammer for framtidige tiltak og 
arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av 
arealene. Hensikten med kommuneplanens arealdel er langsiktighet og 
forutsigbarhet i disponeringen av kommunens arealressurser. 

 
Kommuneplanens arealdel består av plankart med tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer, planbeskrivelse med konsekvensutredning, samt risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 



Forslag til ny arealdel til kommuneplan innebærer få endringer i arealbruken 
sammenliknet med gjeldende kommuneplan 2014-2025. Det er gitt tydeligere 
føringer og rammer for hvilken arealutvikling det skal tilrettelegges for. Det er i 
større grad lagt vekt på konkrete premisser for hvor utviklingen i kommunen skal 
komme og hvor utbyggingen skal være mer konsentrert, for å oppnå en mer 
bærekraftig utvikling av kommunens arealer. 

Planforslaget innehar få nye utbyggingsområder i forhold til gjeldende plan. Det 
ligger allerede inne et potensiale som gir tilstrekkelig med utviklingsmuligheter 
langt utover kommende planperiode, både nord og sør i kommunen. Dette er 
tillagt vekt ved vurdering av innspillene. Utover dette er det foretatt revideringer og 
tydeliggjøring av enkelte bestemmelser, samt lagt inn noen nye bestemmelser 
knyttet opp mot ny samfunnsdel, nytt kunnskapsgrunnlag, veiledere og nye krav. 

 
2. Bakgrunn for at saken fremmes 

I følge plan- og bygningslovens § 11-14 skal forslag til kommuneplanens arealdel 
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med minst 6 ukers høringsfrist. 

I forkant av arbeidet med kommuneplanen har kommunestyret behandlet 
kommunal planstrategi og planprogram. Kommunal planstrategi for Rælingen 
2020 er kommunestyrets prioriterings- og styringsdokument for 
planleggingsbehov i perioden fram til 2023. Planstrategien inneholdt et vedtak om 
at gjeldende kommuneplan skal revideres, både samfunns- og arealdelen. I 
behandlingen av planstrategien vedtok kommunestyret at FNs bærekraftsmål skal 
legges som ramme og premiss for arbeidet 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. 
Planprogrammet er et verktøy for den tidlige fasen av kommuneplanarbeidet. I 
forbindelse med at kommuneplanens planprogram ble lagt ut for offentlig ettersyn, 
ble det også åpnet for å gi innspill til kommuneplanens arealdel. 

 

 
3. Tidligere behandling og vedtak 

Planprogram for kommuneplan 2022-2033 ble vedtatt i kommunestyret 
28.10.2020 og ligger sammen med Planstrategien 2020-2023 vedtatt 17.06.2020 
til grunn for kommuneplanrevisjonen. 

I Planprogrammet ble det åpnet opp for å gi innspill til kommuneplanens arealdel. 
Invitasjonen til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel ble gitt ved 
varslingen av planoppstart/offentlig ettersyn av høringsutkastet til planprogram. 
Frist for innlevering av innspill var samme frist som den generelle hørings- 
uttalelsen til planprogrammet. 

Ved varsel om oppstart av kommuneplanen kom det inn 21 private innspill. Av 
disse ble 10 innspill vedtatt tatt med videre ved fastsetting av planprogrammet, 
hvorav 8 av disse innspillene var forslag til arealbruksendringer. Enkelte av 
innspillene ble slått sammen, da de ligger innenfor samme område og grenser 
inntil hverandre. 

Etter høringsfristen utløp ble det foretatt en vurdering av de innkomne innspillene 
på et overordnet nivå, etter fastsatte kriterier, samt i henhold til arealpolitiske 



nasjonale, regionale og kommunale føringer. Innspill ble blant annet vurdert på 
bakgrunn av framtidig boligbehov, kommunens arealstrategi om hvor 
boligutviklingen skal skje, at det skal være en samordnet areal- og 
transportplanlegging, redusert bilbruk med mer. Framtidig boligbehov ble tillagt 
vekt, da det er tilstrekkelig med utviklingsmuligheter langt utover kommende 
planperiode. Innlemming av nye boligområder sør i kommunen ble vurdert særlig 
restriktivt og ingen av arealinnspillene sør i kommunen ble vedtatt tatt med videre 
for utredning. 

 

 
3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

Det vises til følgende saker: 
KPU 20/12 og sak KST 20/23 - Kommunal planstrategi 
KPU 20/22 og sak KST 20/89 - Fastsetting av planprogram 
KPU 21/26 og sak KST 21/73 - Kommuneplan 2022-33 samfunnsdelen med 
arealstrategi 

 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommunens visjon, overordnede hensyn og tematiske hovedområder er 
presentert i kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 27.10.2021. Den nye 
samfunnsdelen inneholder følgende tema: Visjon, mål og strategier, 
arealstrategier og oppfølging av planen. 

 
Samfunnsdelen viser hvilke områder kommunen særlig må jobbe med de neste 
årene og legger føringer for samfunnsutviklingen. Kommuneplanens samfunnsdel 
skal bidra til å styrke medvirkningen i kommunens planarbeid og bidra til en bedre 
politisk styring. 

 
Rælingen kommune har tre satsingsområder i kommende periode og for hvert 
område er det tre mål som forteller hvilken utvikling som ønskes framover. Målene 
for Rælingen kommune har politikere, innbyggere og ansatte kommet fram til ved 
å jobbe med FNs bærekraftsmål. De globale målene er omformulert til å passe til 
Rælingens lokale utfordringer og muligheter. 

Kommunens satsningsområder er: 
Leve og mestre hele livet 
Samarbeid for natur og mot klimaendringer 
Nærområder med kvaliteter 

Medvirkning 
Det er lagt opp til bred medvirkning i arbeidet med kommuneplanen, både internt 
og for innbyggerne. Medvirkningsprosessen for arealdelen har gått parallelt med 
samfunnsdelen. I forbindelse med planprogrammet ble det lagt opp til en 
høringsrunde hvor flest mulig skulle ha anledning til å komme med innspill og 
synspunkter tidlig i arbeidet med kommuneplanen. Det ble gitt innspill både til 
samfunnsdelen og arealdelen. I tillegg til de 21 innspillene som kom inn innenfor 
fristen er det også mottatt noen private innspill i etterkant av fastsetting av 
planprogrammet. Det ene av disse er et arealinnspill (innspill nr. 12). Se pkt. 4.4 
nedenfor. 

4. Sakens innhold 
Kommuneplanens arealdel består av plankart med tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer, planbeskrivelse med konsekvensutredning, samt risiko- og 



sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Konsekvensutredning og ROS-analyse ligger 
ved som vedlegg til arealdelen. 

4.1 Beskrivelse av planforslaget – hovedgrep 
Forslaget til ny kommuneplan gir tydeligere føringer og rammer for bruken og 
utviklingen av arealene det tilrettelegges for. Det er i større grad lagt vekt på 
konkrete premisser for hvor arealutviklingen i kommunen skal være og hvor 
utbyggingen skal være mer konsentrert, for å oppnå en samordnet areal- og 
transportutvikling, samt unngå nedbygging av dyrka mark og naturområder. 

Den framtidige veksten skal prioriteres innenfor de prioriterte vekstområdene, 
Fjerdingby, deler av Rud og deler av Løvenstad. Den konkrete avgrensningen av 
de tre prioriterte vekstområdene fram mot 2033 er tydeliggjort gjennom 
dimensjoneringsgrunnlaget (vedlegg 6), i henhold til de fastsatte kriteriene i 
arealstrategien mot 2060. Avgrensningen av vekstområdene viser hvor 
hovedveksten skal konsentreres fram mot 2033. Den langsiktige vekstgrensen er 
tydeliggjort på plankartet som en påskrift. Det vil si at grønn strek i gjeldende 
kommuneplan utgår. 

 
Arealstrategien legger opp til at 80% av veksten hovedsakelig skal skje innenfor 
de prioriterte vekstområdene. Utenfor de prioriterte vekstområdene kan det 
tilrettelegges for en vedlikeholdsvekst på 20%. De områder som allerede ligger 
inne som utbyggingsområder i gjeldende plan tas ikke ut, bortsett fra at det er 
gjort en gjennomgang på å ta ut enkelte områder hovedsakelig sør i kommunen 
som ikke er i tråd med kommunens arealstrategi og/eller overordna føringer og 
retningslinjer. Målet er å oppnå en samordnet areal- og transportutvikling, som 
sikrer en helhetlig styring og forutsigbarhet over tid. Dette vil kunne danne 
grunnlag for en gunstigere dimensjonering av kommunale tjenester og gi kort 
avstand til tjenestetilbud. Dette er viktig for å ha kontroll på når investeringsbehov 
og utgifter kommer. 

Videre innebærer forslaget få nye utbyggingsområder i forhold til gjeldende plan. 
Det ligger allerede inne et potensiale som gir tilstrekkelig med utviklingsmuligheter 
langt utover kommende planperiode, både nord og sør i kommunen. Framtidig 
utbyggingspotensial er tillagt vekt i vurderingen av behov for nye 
utbyggingsområder. Utover dette er det foretatt revideringer og tydeliggjøring av 
enkelte bestemmelser. Det er også lagt inn noen nye bestemmelser, i henhold til 
nytt kunnskapsgrunnlag, veiledere og nye krav. Disse endringene er beskrevet i 
planbeskrivelsen. 

4.2 Foreslåtte endringer 
Nedenfor framgår overordnet beskrivelse av endringene som er foretatt. Det vises 
også til planbeskrivelsen, samt øvrige plandokumenter. 

Plankart 
Utover det som er foreslått å legge inn av arealbruksendringer er det ikke foretatt 
store endringer i plankartet ved denne revisjonen. Det er foretatt mindre 
endringer, som justeringer av formålsgrenser, arealformål, hensynssoner med 
mer. Når det gjelder temakart er det foretatt oppdateringer og utarbeidet noen nye 
temakart. Informasjon om dette framgår i planbeskrivelsen under Revideringer av 
plankartet. 

De nye temakartene er følgende: 

• Temakart for prioriterte vekstområder og langsiktig vekstgrense 

• Temakart for kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi (KULA) 



Temakart for prioriterte vekstområder og langsiktig vekstgrense 
Det er utarbeidet temakart for de prioriterte vekstområdene. For å tydeliggjøre de 
prioriterte vekstområdene i kommunen, er den langsiktige vekstgrensen for de tre 
områdene også vist på plankartet som en påskrift. Denne påskriften er ikke 
juridisk bindende. I kommuneplanen 2014-2025 er overordna arealstrategi 
synliggjort som grønn strek på plankartet. Denne utgår i ny kommuneplan. 

Temakart for kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi (KULA) 
Temakart for KULA-områder viser kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi for 
landskap 8. Bingsfoss i Glomma - Nordre Øyeren (tømmerslepenes landskap). 
Dette området inngår i KULA-registeret, som har som mål å ivareta de 
kulturhistoriske verdiene i landskapet, som er knyttet til tømmerhistorien. Til kartet 
framgår noen retningslinjer som sikrer at det skal tas hensyn til disse 
kulturlandskapsverdiene. 

Utover dette er følgende temakart oppdatert: 
 

• Rammeplan for avkjørsler 

• Støykart og avviksområder for støy 
 

Rammeplan for avkjørsler 
Holdningsklasse er endret fra streng til meget streng på enkelte strekninger av 
fylkesveiene og på Per Oppegårdsveg. 

Støykart og avviksområder for støy 
Avviksområder for støy er utvidet og avgrenset etter arealformål og ikke etter 
støysonen. Eksisterende avviksområder som er utvidet er Løvenstad, 
Dammensvika, Sør for tunnelen, Fjerdingby. Nye avviksområder som er foreslått 
å legges inn er Eikelivegen, Strandveien, Blystadlia vest, samt Aamodt 
ungdomshus med omkringliggende område (dvs. gnr./bnr. 102/41, 102/61, 
102/68). 

 

Det er også foretatt en vurdering på å legge inn nye stilleområder i kommunen. 
Nytt stilleområde som foreslås å legges inn er det omkringliggende området som 
ligger i tilknytning til gang- og sykkelvei i øvre Strømsdalen. 

Områder som foreslås tatt ut 
Ved revisjonen er det foretatt en gjennomgang og vurdering av områder som bør 
tas ut av kommuneplanen i henhold til arealstrategien, samt overordna føringer og 
retningslinjer. I regional plan for areal og transport framgår det blant annet at 
kommunen ved revisjon av kommuneplanens arealdel skal vurdere å ta ut 
utbyggingsområder som ikke anses å være i tråd med den regionale planen. 
Dette er spesielt vurdert for byggeområder sør i kommunen. Dette er også 
beskrevet i planbeskrivelsen under Områder som foreslås å tas ut. 

Det foreslås å ta ut totalt 5 områder som i gjeldende plan er avsatt til 
byggeområde. 4 av disse ligger sør i kommunen på Smestad og Nordby og avsatt 
til byggeområde for bolig. Det siste området ligger innenfor Rud krets på Buholen 
og er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 

Områder innenfor Nordby krets: 
Nordby bruk – del av gnr./bnr. 82/1 

 
Det gjelder den del av gnr./bnr. 82/1 som ligger mellom kulturminnene avsatt til 
framtidig boligformål, samt den del nedenfor Tomtervegen som er avsatt 
nåværende boligformål. 



Området har ligget inne i kommuneplanen som byggeområde lenge og det er ikke 
påstartet reguleringsplanprosess. Utvikling av boliger ved Nordby bruk er ikke i 
tråd med kommunens arealstrategi, samt regional plan for areal og transport. 
Arealene foreslås endret til LNF-formål og grønnstruktur. 

Områder innenfor Smestad krets: 
Del av gnr./bnr. 93/3 og gnr./bnr. 95/12 

Områdene er ikke i tråd med kommunens arealstrategi, samt regional plan for 
areal og transport. Arealene vurderes å ikke være egnet for utbygging. Arealene 
er bratte og det er kartlagte naturverdier innenfor området. Arealene foreslås 
endret tilbake til LNF-formål. 

Områder innenfor Rud krets: 
Del av gnr./bnr. 106/575 

Området ble lagt inn ved forrige revisjon for utvidelse av omsorgsboliger. Området 
er nå regulert og det er ikke behov for utvikling av det resterende areal. Arealet 
foreslås endret til grønnstruktur. 

Bestemmelser 
De fleste bestemmelsene er videreført i det nye forslaget til bestemmelser. Noen 
bestemmelser er revidert med bakgrunn i erfaringer gjort gjennom praktisering av 
saksbehandling, nytt kunnskapsgrunnlag, ny samfunnsdel, nye veiledere og nye 
krav. For flere av bestemmelsene har det vært behov for å sikre utforming og 
kvalitetskrav i henhold til estetikkveilederen fra 2018. 

Endringene er beskrevet i planbeskrivelsen under Revidering av bestemmelser og 
retningslinjer. Nedenfor er noen av de viktigste endringene beskrevet. 

Definisjon av sekundærleilighet og anneks 
Definisjon av sekundærleilighet og anneks er lagt inn for å sikre en klar og tydelig 
begrepsbruk, samt sikre at boenheter som er egnet for selvstendig bruk har 
tilfredsstillende bokvalitet og at det tilrettelegges for tilstrekkelig 
uteoppholdsarealer og parkeringsforhold. Definisjonen skal legges til grunn ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner og ved behandling av bygge- og delesaker. 

Maks størrelseskrav på sekundærleilighet er også endret fra 80 til 60 m2, som er 
bedre egnet for mindre husholdninger og dermed ikke øker behovet for parkering 
og uteoppholdsareal. 

Krav til overvannsløsninger 
Det er lagt inn krav om at bruk av naturbaserte løsninger skal vurderes i alle plan- 
og byggesaker, samt at kommunen kan stille krav om utredning av blågrønn 
faktor eller tilsvarende ordning. 

Byggegrense mot raviner og bekker 
Med bakgrunn i naturhensyn og naturfare er det lagt inn en bestemmelse som 
sikrer byggegrense mot bekker og raviner. 

Deling av eiendom og fortetting i eksisterende boligområder 
For å sikre at viktig grønnstruktur i eksisterende boligområder ikke bygges ned, 
med redusert bokvalitet og tap av stedskvalitet som resultat, er det tatt inn 
bestemmelser om at tomter som fradeles i slike småhusområder kun kan 
bebygges med en enebolig, enebolig med sekundærleilighet eller to-mannsbolig. 

Parkering 
Kommunen har som mål om å tilrettelegge for økt gange, sykkel og kollektivbruk 
og redusere bilbruken. Å fastsette krav om lavere andel parkeringsplasser er et 



viktig virkemiddel for å kunne redusere bilbruken og øke andelen gående og 
syklende. Antall parkeringsplasser er differensiert innenfor de ulike områdene i 
kommunen, for prioriterte vekstområder, nord og sør i kommunen. For 
boligbebyggelse er det lagt inn en differensiering for ulike boligtyper og for øvrig 
bebyggelse som forretning, kontor, industri, institusjoner med mer er det lagt inn 
makskrav. Det legges opp til at det innenfor prioriterte vekstområder og øvrig 
områder nord i kommunen skal være lav parkeringsdekning, spesielt der det 
tilrettelegges for blokk- og terrassert bebyggelse. Minimumskrav for sykkel 
videreføres. Det er også lagt inn bestemmelse som sikrer at en andel av sykkel- 
parkeringsplasser skal etableres under tak. 

For å sikre at det også tilrettelegges parkering for besøkende er det lagt inn et 
minimumskrav på 10% som må tilrettelegges som gjesteparkeringsplasser. 
Gjesteparkering inngår i samlet parkering. 

Videre er det lagt inn krav om hvor mange biloppstillingsplasser som skal ha 
framlagt mulighet for ladepunkt for el-bil økt. Det er nå økt til minimum 50%. 

Det skal også foretas en vurdering om bruk av bildelingsordning i 
reguleringsplaner. 

 
Uteoppholdsarealer og lekeplasser 
Det har vært behov for å sikre utforming og kvalitetskrav i bestemmelsene for 
lekeplasser og uteoppholdsarealer i henhold til estetikkveilederen. Det er tidligere 
erfart at det kan bli for mange og for store lekeplasser. Lekeplasstyper er nå 
inndelt i tre kategorier: småbarnslekeplass (1-6 år), nærlekeplass (6-12 år), 
kvartalslekeplass (10 år og oppover). For disse lekeplasstypene er det lagt inn en 
minstestørrelse, maksavstand, samt krav om tilleggsareal dersom en viss andel 
boenheter overstiges. Tilleggsareal skal vurderes i den enkelte plansak for å 
unngå at det blir for mange og store lekeplasser. Det blir dermed mulighet for å 
tilpasse lekeplassene i større grad, i forhold til hvilken utnyttelse som det 
tilrettelegges for og samtidig ivareta de ulike kravene. Det er også lagt inn 
retningslinjer for kvartalslekeplass og sammenslåing av lekeplasser. Behovet for 
kvartalslekeplass skal vurderes i den enkelte plansak. 

 
Bestemmelser om utforming, kvalitetskrav, hva som ikke kan regnes inn som 
MUA med mer er tydeliggjort. Blant annet stilles krav om at uteoppholdsarealer 
skal være sammenhengende, at arealene skal ha estetiske kvaliteter, at det skal 
være variasjon i utforming, krav om sol, god belysning, sitteplasser, at arealene 
skal tilrettelegges for alle aldersgrupper med mer. 

Når det gjelder uteoppholdsarealer er størrelseskrav for uteoppholdsarealer 
endret for blokk- og terrassert bebyggelse i nord og det er lagt inn krav til 
uteoppholdsareal for prioriterte vekstområder. For blokk- og terrassert bebyggelse 
nord i kommunen er minste uteoppholdsareal (MUA) endret fra 80 m2 til 65 m2 per 
boenhet. For prioriterte vekstområder er det lagt inn et krav om MUA på 40 m2 per 
boenhet, noe som gjør det mulig å tilrettelegge for høyere tetthet. 

 
Forurensning i grunnen 
Det er lagt inn en bestemmelse om krav til miljøteknisk grunnundersøkelse 
dersom det er sannsynlig for at det kan være forurensning i grunnen. 

 
Massehåndtering 



Det er lagt inn en bestemmelse om at det i reguleringsplaner kan stilles krav om 
utarbeidelse av massehåndteringsplan. 

Støy 
Bestemmelser for støy er endret på bakgrunn av revidert støyretningslinje (T- 
1442/2021) som kom i 2021, samt basert på erfaring om behov for tydeliggjøring. 
Til nå har det vært bestemmelser for avviksområder for støy og stilleområde. I 
tillegg til disse bestemmelsene er det lagt inn bestemmelser for: 

• Krav til støyfaglig utredning og innhold i utredningen 

• Bruk av dempet fasade som erstatning for stille side 

• Krav om vurdering av samlet belastning dersom planområde er utsatt for flere 
støykilder 

• Krav i gul og rød støysone for ny og eksisterende bebyggelse 

• Krav til bygg- og anleggsstøy 

Vurdering og redegjørelse av klima og energi 
Det er lagt inn en bestemmelse om at kommunen kan stille krav om 
klimagassregnskap i reguleringsplaner for større utbyggingsprosjekter, og at det i 
reguleringsplaner skal foretas en vurdering og redegjørelse av klima og energi 
tilpasset tiltakets omfang. 

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
For å sikre at viktige miljøhensyn følges opp på plan- og byggesaksnivå er det 
lagt inn en bestemmelse om at kommunen i reguleringsplaner kan stille krav om 
miljøprogram og miljøoppfølgingsplan. 

Jordflyttingsplan 
Det er lagt inn en bestemmelse som sikrer at det skal vurderes krav om 
erstatningsareal i reguleringsplaner som legger opp til nedbygging av dyrka mark. 
Ved krav om erstatningsareal skal det utarbeides en jordflyttingsplan. Krav om 
erstatningsareal kan kun vurderes dersom det ikke finnes andre alternativer. 

Estetikk 
Det har vært behov for å sikre utforming og kvalitetskrav i bestemmelsene i 
henhold til estetikkveilederen. Det er utarbeidet noen nye bestemmelser, foretatt 
mindre endringer og tydeliggjøring. Dette gjelder blant annet generelle krav, tiltak i 
områder med enhetlig bebyggelse, skilt og reklameinnretninger, 
støyskjermingstiltak. I tillegg er det lagt inn nye bestemmelser om tiltak i områder 
med småhuskarakter, svalgangsløsninger, material- og fargebruk, samt 
boligstørrelser. 

Det er lagt inn en bestemmelse om at svalgangsløsninger som hovedregel ikke 
tillates, men at en begrenset bruk i særskilte tilfeller kan vurderes dersom 
løsningen er en del av svært god arkitektur. Dette er fordi svalganger ikke er en 
hensiktsmessig løsning rent estetisk og fordi det gir uønsket innsyn og støy. De 
tar også sol og lys fra leiligheter under og kan også framstå som et dominerende 
fasadeelement. 

Det er lagt inn bestemmelse som sikrer at det skal vurderes og redegjøres for 
bruk av tre i ny bebyggelse eller annet miljøvennlig materiale, at materialbruken 
skal ha langt vedlikeholdsintervall, samt ta hensyn til forventede klimaendringer. 
Videre er det sikret at det skal tilrettelegges for variasjon i fasader og fargebruk, 
samt at det skal foretas en vurdering og redegjørelse av material- og fargebruken, 
som skal tilpasses stedet og omgivelsene. 

For å sikre ivaretakelse av nærområdenes kvaliteter og særpreg, samt unngå at 
småhusområder fortettes med for høy utnyttelse, er det lagt inn en bestemmelse 



som skal sørge for at dette ivaretas i større grad. Dette innebærer at nye tiltak i 
områder med småhuskarakter skal tilpasses eksisterende bebyggelse i 
nærområdet og det skal tas hensyn til områdets tomte- og bebyggelsesstruktur, 
bygningsvolum, utforming, landskap og terrengforhold, grønnstruktur og 
grøntdrag. Bebyggelse av småhuskarakter er eneboliger, eneboliger med én 
sekundærleilighet og tomannsboliger. 

Boligstørrelser 
Det er lagt inn en bestemmelse som sikrer at boligområder skal ha variasjon i 
boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser, samt at det ved regulering av 
områder kan kreves at det fastsettes bestemmelser om fordeling mellom 
boligstørrelser og boligtyper. Det er også lagt inn bestemmelse for minste tillatte 
størrelse på boenhet, som er 45 m2. I noen tilfeller kan det være slik at noen kan 
ha behov for mindre leiligheter, det er derfor lagt inn en retningslinje som åpner 
opp for at minste størrelse på boenhet kan fravikes ved bygging av boliger for 
grupper med særlige behov. Dette unntaket må begrunnes dersom minste 
størrelse skal fravikes. 

Fjerdingby sentrum – trinn II 
Fjerdingby sentrum trinn II er delt inn i ulike delområder og er synliggjort på 
plankartet som en påskrift med feltnavn. Til delområdene framgår bestemmelser 
for å sikre en helhetlig utvikling av Fjerdingby, som samtidig ivaretar utforming og 
kvalitetskrav. For å sikre dette er det lagt inn bestemmelser om utbyggingstrinn og 
rekkefølge, utnyttelse, utforming og estetikk, gatestruktur og forbindelseslinjer, 
uteoppholdsarealer, grønnstruktur og parkering. 

Retningslinjer for prioriterte vekstområder 
For de prioriterte vekstområdene er det lagt inn retningslinje om at det kan 
tilrettelegges for en høyere utnyttelse, at det skal være flerfunksjonell arealbruk og 
at det skal være enkelt å nå alle daglige funksjoner med sykkel og gange. I tillegg 
skal det tilrettelegges for en helhetlig utvikling av områdene og at egnet utnyttelse 
må vurderes gjennom en reguleringsplanprosess og må tilpasses det enkelte 
område. 

 

 
4.3 Utredninger 

I planprogrammet ble det redegjort for hvilke utredninger som skulle utarbeides. 
Det er utarbeidet et dimensjoneringsgrunnlag for prioriterte vekstområder og 
langsiktig vekstgrense, mobilitetsanalyse, samt overvannsanalyse. Utredningene 
er også beskrevet i planbeskrivelsen under Utredninger ved revisjon av 
arealdelen. Utredningene som er utarbeidet i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanen er et viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne legge til rette for 
bærekraftige langsiktige løsninger for arealbruk, transport og stedsutvikling i 
kommunen, samt følge opp arealstrategien, satsningsområder og mål i 
samfunnsdelen. 

Prioriterte vekstområder og langsiktig vekstgrense - 
dimensjoneringsgrunnlag 
Dimensjoneringsgrunnlaget gir en anvisning for styring av fremtidig vekst til 
prioriterte vekstområder ved å definere en langsiktig vekstgrense i 
kommuneplanen. Langsiktig vekstgrense konkretiserer kommuneplanens 
arealstrategi og avgrensningen av de prioriterte vekstområdene Fjerdingby, deler 
av Rud og deler av Løvenstad tydeliggjøres i kommuneplanens arealdel. 

 
Utredningen fungerer som et kunnskapsgrunnlag og viser hvilke arealer for 



utbygging det er aktuelt å legge innenfor vekstgrensen for kommuneplanperioden 
2022-2033. Ved neste revisjon av kommuneplanen vil utbyggingsbehovet 
vurderes på nytt. Kommunens befolkningsprognoser er lagt til grunn for beregning 
av framtidig utbyggingsbehov for kommuneplanperioden fram til 2033. 

I kommuneplanen 2014-2025 er overordna arealstrategi synliggjort som grønn 
strek på plankartet. Denne grønne streken utgår i ny kommuneplan. 
Dimensjoneringsgrunnlaget for langsiktig vekstgrense vil nå være det gjeldende 
grunnlaget for hvor hovedtyngden av utbyggingen skal prioriteres. 

En langsiktig vekstgrense gir kommunen mulighet til å tilrettelegge for en 
konsentrert arealutvikling, hvor veksten skal komme og i hvilken grad et område 
kan utnyttes eller fortettes. En konsentrert arealutvikling styrker tettstedene og gir 
bedre grunnlag for service og handel. Dermed kan innbyggere få et bedre 
tjenestetilbud, og flest mulig kan nå daglige aktiviteter innenfor gangavstand, samt 
ha lett tilgang til det regionale transporttilbudet. 

Mobilitetsanalyse 
Mobilitetsanalysen ser på utfordringer og tiltak knyttet til mobilitet i Rælingen. 
Mobilitetsanalysen synliggjør viktige prinsipper og tiltak som er retningsgivende 
for politiske saker og plansaker, og vil fungere som et viktig styringsverktøy. 
Analysen er et viktig kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen, 
trafikksikkerhetsplanen, kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 
samt kommunedelplan for klima, energi og sirkulær økonomi. Mobilitetsanalysen 
vil bli viktig i videre utviklingsarbeid. 

 
Hensikten er at strategi‐ og tiltaksdelen kan brukes som utgangspunkt for videre 
planlegging av mål, satsingsområder og tiltak for de i ulike planene i kommunen. 
Analysen inneholder en strategi- og tiltaksdel som foreslår ulike tiltak, som blant 
annet skoleveier, sykkel og gange, innfartsparkering, samkjøring, prioritering av 
buss med mer. 

Overvannsanalyse 
Det er utarbeidet en overvannsanalyse for å kartlegge hvor det spesielt er 
utfordringer med overvann. Analysen viser vannveier og vannansamlinger i 
hovedsak for den nordre delen av kommunen. Lokalisering av hvor vannet renner 
og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder kan gi en mer helhetlig 
oversikt, for hvor det er behov for å gjøre tiltak for å unngå for eksempel 
oversvømmelser og hvor det må tas spesielle hensyn. Analysen vil være et viktig 
kunnskapsgrunnlag for å kunne bevare de naturlige flomveiene og vil blant annet 
fungere som verktøy i reguleringsplanprosesser og byggesaker. 

4.4 Innspill og forslag til arealbruksendringer 
Ved varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet ble det åpnet opp for å komme 
med innspill til arealdelen. Det kom som nevnt inn 21 private innspill til arealdelen. 
Av disse ble 10 innspill vedtatt tatt med videre ved fastsetting av planprogrammet, 
hvorav 8 av disse innspillene var forslag til arealbruksendringer. Enkelte av 
arealinnspillene er slått sammen, da de ligger innenfor samme område og grenser 
til hverandre. 

 
I etterkant av fastsetting av planprogrammet har det også kommet inn noen flere 
innspill, hvorav det ene innspillet er et arealinnspill fra Nedre Romerike 
Avløpsselskap (NRA) Akershus Energi Varme (AEV) (innspill nr. 12). Innspill fra 
NRA og AEV er tatt med videre, da det er viktig ift. den framtidige utviklingen som 
vil kreve økt kapasitet på infrastruktur. 



I tillegg er enkelte innspill som kom inn i forbindelse med offentlig ettersyn av 
samfunnsdelen svart ut, da de er mer knyttet opp mot arealdelen. Innspill som 
ikke er arealinnspill er svart ut nedenfor under Andre innspill til kommuneplanens 
arealdel. De generelle overordna innspillene som kom inn ved varsel om oppstart 
av kommuneplanen er tidligere svart ut ved fastsetting av planprogrammet. Se 
eget vedlegg – Sammendrag og kommentarer til generelle innspill. 

 

 
Konsekvensutredning av innspill 
Det er foretatt konsekvensutredning og ROS-analyse av alle arealinnspill som ble 
vedtatt at skulle tas med videre i prosessen ved fastsetting av planprogrammet for 
kommuneplanen. Totalt 12 innspill er konsekvensutredet, hvorav 8 er private 
innspill og 4 er kommunens egne behov for arealbruksendringer. Til sammen 
tilrås det å legge inn 7 av de 12 innspillene i kommuneplanen, kommunens 4 
innspill og 3 av 8 private innspill. Det vises til konsekvensutredningen og 
planbeskrivelsen for ytterligere informasjon og de vurderinger som er foretatt. 

Private arealinnspill 
Oversikt over innspillene framgår i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. 

For de private innspillene er følgende arealformål utredet: 
Boligformål 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 

Framtidig utbyggingspotensial er tillagt vekt i vurderingen av innspillene hvor det 
er foreslått boligformål. Med det som allerede ligger inne av utbyggingsarealer i 
kommuneplanen er det som nevnt tilstrekkelig med utviklingsmuligheter langt 
utover kommende planperiode. De områdene som tilrås å avsette til boligformål 
og kombinert bebyggelse og anleggsformål er arealer som ligger sentralt. 
Eikelivegen ligger innenfor prioritert vekstområde og det øvrige arealet på Aamodt 
ved siden av ungdomshuset ligger sentralt ift. kollektivtransport. Dette arealet er 
for øvrig allerede avsatt til nåværende boligformål i kommuneplanen. 

Når det gjelder formål for andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg er det 
utredet et innspill fra NRA og AEV om behov for et større areal for å kunne gjøre 
endringer på avløpssystemet og samtidig øke kapasiteten på fjernvarme, som er 
et samfunnsnyttig tiltak og viktig for Rælingen da framtidig utvikling vil kreve økt 
kapasitet på infrastruktur. 

Kommunens egne behov for arealbruksendringer 
I arbeidet med revisjon av arealdelen er det kartlagt og vurdert behov for arealer 
blant annet til teknisk og sosial infrastruktur, samt egnet lokalisering. Arealformål 
som er utredet er offentlig tjenesteyting og andre typer nærmere angitt 
bebyggelse og anlegg. Totalt 4 områder er konsekvensutredet. Dette er 
omsorgsboliger i Kirkebyvegen, utvidelse av Rud skole, snødeponier på Åsvang 
og i Lognsdalen. 

Omsorgsboliger Kirkebyvegen 
Når det gjelder omsorgsboliger er det behov for å relokalisere virksomheten ved 
Bjørnholthagan og det har pågått en lang prosess med å finne egnende arealer til 
ny plassering i henhold til de krav som stilles. Et nytt byggeprosjekt vil gi en 
nødvendig kapasitetsøkning samtidig som det vil muliggjøre bedre og mer 
tilrettelagte boliger for de brukere som i dag bor i Bjørnholthagan. 

 
Utvidelse av Rud skole 
Rud skole har over tid hatt et elevantall som er større enn hva skolen er utformet 



for. Dagens bygg er anslått til å ha en kapasitet på 350 elever. Framtidig 
boligutvikling innenfor Rud skolekrets forventes å skape ytterligere 
kapasitetspress fra 2024 og framover. Det er på bakgrunn av dette behov for å 
tilrettelegge for en utvidelse av skolen. 

Snødeponi – Lognsdalen og Åsvang 
Det ble i 2020 for andre gang gitt midlertidig tillatelse for deponering av 
overskuddssnø i Lognsdalen (gnr./bnr. 103/74). Tillatelsen gjelder frem til 
01.06.2022. Det er behov for å få på plass en permanent løsning for snødeponi 
og avsette areal for dette i kommuneplanen. Veinettet er kritisk infrastruktur. Det 
må kjøres bort snø fra det kommunale veinettet for å opprettholde 
framkommelighet for utrykningskjøretøy, annen biltrafikk og myke trafikanter. 
Behovet for snølagring er økende på grunn av stor utbygging og fortetting i 
kommunen. Det er på bakgrunn av dette estimert at snølagringsbehovet vil øke 
mot 30.000 m3. 

Det er foretatt en vurdering av mulige alternativer for områder for å deponere snø 
i kommunen. Lognsdalen og Åsvang har blitt vurdert som mulige områder, dvs. et 
areal som dekker den nordre del av kommunen og et areal som dekker den 
søndre del av kommunen. Årsaken til dette er for å minimere utslipp av 
forurensning ved at det blir kortere transportlengde, samt at det er mer 
kostnadseffektivt. 

Andre innspill til kommuneplanens arealdel 

 
Arkitektene Fosse og Aasen AS, datert 19.08.2020 
Arkitektene Fosse og Aasen AS fremmer forslag til endring av § 2.1.1 i gjeldende 
kommuneplan som angir krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i 
småhusbebyggelse. Arkitektene Fosse og Aasen AS viser til at det i gjeldende 
bestemmelse (§ 2.1.1) vil boligfortetting med mer enn to boenheter på en tomt 
utløse krav om ny regulering. Arkitektene Fosse og Aasen AS foreslår at §2.1.1 
endres slik at det tillates å bygge inntil fem boenheter på en tomt, uten krav om ny 
reguleringsplan. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Innspill tilrås ikke. Bestemmelsen ble endret ved forrige revisjon for å unngå at det 
blir for mye småhusfortetting, som følge av at dette ikke ivaretar nærområdene, 
opprettholder gode bomiljøer eller ivaretar bokvalitet. Krav om regulering er 
spesielt viktig for de boligprosjektene som ligger innenfor småhusområder. Dette 
er fordi en reguleringsplan innebærer en mer detaljert prosess, som gjør det mulig 
å ivareta bokvalitet i større grad. 

 
Boligbyggelaget Usbl, datert 06.09.2021 
Boligbyggelaget Usbl viser til den pågående prosessen med revisjon av 
kommuneplanen og har innspill vedrørende minste uteoppholdsareal, 
avviksområde for støy, boliger for førstegangskjøpere. 

Minste uteoppholdsareal (MUA) 
Ut ifra en miljømessig betraktning mener Usbl det er riktig å transformere bebygde 
områder nær kollektivknutepunkter og tilrettelegge disse med høy utnyttelse. Usbl 
mener at dersom det skal tilrettelegges for en høy utnyttelse og transformasjon 
må også kommunen redusere kravene til MUA. De viser til nabokommunene 
Lørenskog og Lillestrøm som har lavere krav til MUA. Dette mener Usbl gir større 



fleksibilitet til å bygge flere leiligheter på eiendommene, med leilighetsstørrelser 
som gjør at større deler av befolkningen gis mulighet til å kjøpe disse. 

Avviksområder for støy 
Usbl mener Rælingen kommune bør gjennomgå og definere avviksområder for 
støy for de områdene som fortettes. De fleste områder som ligger nær 
kollektivknutepunkt vil ha utfordringer når det gjelder støy som må løses. 

Boliger for nyetablerte/førstegangskjøpere 
Usbl mener til at terskelen for å komme inn på boligmarkedet for nyetablerte 
familier og førstegangskjøpere bør reduseres. Usbl mener at en løsning for å få 
ned prisene er å redusere størrelser på boenheter til godt under 40 m2. Usbl peker 
på at etablering av leiligheter med utleiedel (hybel) er samfunnsnyttig, og at det 
dekker et behov for hybler for studenter, pendlere, gjestearbeidere m.v. Samtidig 
mener Usbl at det også gir inntekter for nyetablerte familier, som kan «ta tilbake» 
hybelen ved familieforøkelse og de selv har behov for mer plass. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Når det gjelder minste uteoppholdsareal er det endret for blokk- og terrassert 
bebyggelse i nord og det er lagt inn krav til uteoppholdsareal for prioriterte 
vekstområder. For blokk- og terrassert bebyggelse nord i kommunen er minste 
uteoppholdsareal (MUA) endret fra 80 m2 til 65 m2 per boenhet. For prioriterte 
vekstområder er det foreslått et krav om MUA på 40 m2 per boenhet, noe som 
gjør det mulig å tilrettelegge for høyere tetthet. 

 
For avviksområder er det foretatt en vurdering og foreslått å legge inn noen nye 
områder som ligger i tilknytning til kollektivknutepunkt og nærhet til 
kollektivtransport. 

Når det gjelder boligstørrelser er det lagt inn en bestemmelse som sikrer at 
boligområder skal ha variasjon i boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser, 
samt at det ved regulering av områder kan kreves at det fastsettes bestemmelser 
om fordeling mellom boligstørrelser og boligtyper. I tillegg er det lagt inn en 
bestemmelse om minste tillatte størrelse på boenhet på 45 m2. 

Ytre Rælingen vel, datert 04.02.2021 
Ytre Rælingen vel viser til tidligere innsendte innspill i 2013, i forbindelse med 
forrige revisjon av kommuneplanen. Ytre Rælingen vel fremhever spesielt den del 
av innspillet som omhandler lokale idrett- og aktivitetstilbud på Nordby, som de 
fremdeles mener er relevant. 

Dette gjelder ønske om skiløype med lys, som også kan fungere som turvei på 
Nordby. 

 
Følgende er fremhevet i innspillet: 
Utvikle lokale idretts og aktivitetstilbud, både organisert og uorganisert, i Rælingen 
syd med Nordby som naturlig samlingspunkt. Dette gjøres dels ved å flytte 
fotballanlegg og samfunnshus fra Åsvang til området ved Nordby skole, samt 
etablere skitraseer med Nordby skole som utgangspunkt. Dette forutsetter 
tilstrekkelige parkeringsmuligheter, samt muligheter for en trygg kryssing av fv. 
120 ved Nordby skole. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren tar uttalelsen til orientering. Utvikling av idrett- og 
aktivitetstilbud innenfor ulike områder i kommunen følges generelt opp i 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det pågår 
reguleringsprosesser 



 

som både sikrer planfri kryssing av fv120 og utvikling av områder for 
idrettsaktivitet på Nordby. 

 
Marikollen Velforening, datert 06.09.2021 
Marikollen Velforening viser til det innkomne innspill til arealdelen fra STIMA AS 
for gnr./bnr. 99/58, 99/128, 99/129, 99/130 og 99/131 som ble tatt med for videre 
vurdering ved fastsetting av planprogrammet. Marikollen velforening viser til at 
området regulert til frittliggende småhusbebyggelse, samt fellesareal med 
lekeplass. Forslaget fra STIMA ønskes ikke videreført av velforeningen, da deler 
av arealet som ligger innenfor foreslått avgrensning brukes som friområde av 
Marikollen Vel’s beboere, samt barn og unge. Arealet har en viktig betydning for 
beboere i nærområde og det vises til at en utbygging vil få konsekvenser for de 
arealene som brukes. 

Marikollen Velforening er kjent med nasjonale og regionale føringer, og at 
Fjerdingby anses som et prioritert vekstområde, men mener det likevel at det ikke 
er gjort en vurdering av en rekke andre hensyn som må vektlegges, for eksempel 
målene i samfunnsdelen om gode nærområder med grønt preg og trygge bomiljø. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren er enig i at det er viktig å bevare nærområdene og det er 
også et mål i kommuneplanens samfunnsdel om at grøntpreg i nærområder skal 
ivaretas. Dette er blant annet tillagt vekt i vurderingen av arealinnspillet fra STIMA 
AS og arealinnspillet tilrås ikke tatt inn som fortettingsområde i planen. 

 

 
Håvard Lillehaug vedr. Nordby bruk, datert 09.04.2021 
Håvard Lillehaug ønsker å utvide deler av Nordby bruk til boligformål, som er vist 
på vedlagte kartutsnitt. Dette gjelder gnr./bnr. 82/1 og 82/17 og det er ønske om å 
utvide området 3,1 daa nord på flaten/tomten mot Øyeren og småbåthavnen, for å 
kunne utnytte området på en mer fornuftig måte og få noen flere enheter å fordele 
grunninvesteringene på. Viser videre til at det har vært noen utfordringer når det 
gjelder å få med seg utbyggere på grunn av store investeringer som arbeid med 
regulering, anlegge fortau og annen infrastruktur, som skal fordeles på et lavt 
antall enheter. I tillegg har det vært vanskelig å få utbyggere til å kjøpe eller påta 
seg ansvaret for bygningene av kulturhistorisk verdi. Det er et ønske om å sette 
istand velferdsbygningen og kraftstasjonen. 

Videre vises det til at Nordby bruk er et viktig kulturminne i Rælingen og at 
grunneier ønsker å ta deres del av ansvaret med å ivareta og utbedre 
bygningene. Visjonen er å ivareta frie siktlinjer/lage et triangel mellom 
velferdsbygningen, kraftstasjonen og arbeiderboligen som ligger på eiendommen 
gnr./bnr. 83/13 over vika. For restene av steinmuren til arbeiderboligen foreslås 
det å etablere en replika av arbeiderboligen. Mener at det å skulle legge inn 
ytterligere areal til boligformål vil gjøre det mulig å fullføre istandsetting av 
kulturminnene, samt oppgradere resten av området ned mot Øyeren og 
naturreservatet. Viser til at tilrettelegging av turstier og informasjonstavler om 
historien vil også være en naturlig del av denne oppgraderingen. 

Det er ønske om å komme i gang med reguleringsplanarbeid for å kunne ivareta 
kulturminnene, som er preget av forfall. Mener at det uten en reguleringsplan vil 
ikke dette være økonomisk mulig å oppnå. 

Kommunedirektørens kommentar: 



Innspill tilrås å ikke tas inn i kommuneplanen og er også fremmet for sent. 
Området har ligget inne i kommuneplanen som byggeområde lenge og det er ikke 
påstartet reguleringsplanprosess. Utvikling av området ved Nordby bruk er ikke i 
tråd med kommunens arealstrategi eller regional plan for areal og transport. 

Det er foreslått å ta del av gnr./bnr. 82/1 ut av kommuneplanen. Det vil si den del 
som ligger mellom kulturminnene avsatt til framtidig boligformål, samt den del 
nedenfor Tomtervegen som er avsatt nåværende boligformål. Areal nedenfor 
Tomtervegen er foreslått å endre tilbake til LNF-formål og areal mellom 
kulturminnene er foreslått endret til grønnstruktur med underformål friområde. 

Det vurderes dithen at det vil være mulig å istandsette kulturminnene med de 
arealer som er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i dag og man er 
ikke avhengig av at større deler av området tilrettelegges for boligbebyggelse. I 
tillegg er det nødvendig å ivareta området som er avsatt til friområde for å sikre 
tilgjengelighet til Øyeren. Det anses at økt utbygging vil medføre at siktlinjene 
mellom de andre kulturminnene ikke ivaretas med utnyttelsen som foreslås, da 
man blant annet vil miste sikt mot teglverket. Når det gjelder gnr./bnr. 83/13 hvor 
det er ønske om å reetablere arbeiderboligen kan verdien av kulturminnets 
autentisitet svekkes og den vil sannsynligvis ikke fungere som en tilfredsstillende 
erstatning. Området ligger også innenfor 100-meterssonen, hvor det er 
byggeforbud. Det er i henhold til bestemmelsene ikke tillatt å opprette nye 
boenheter innenfor LNF-områder. Unntatt fra det generelle byggeforbudet er tiltak 
på eksisterende boligeiendommer i LNF-område. 

Høy utnyttelse innenfor området vil heller ikke være i henhold til kommunens 
arealstrategi eller regional plan for areal og transport, samt andre overordna 
føringer. Å legge til rette for en høyere utnyttelse vil også kunne medføre grunnlag 
for en innsigelse fra overordna myndigheter. 

På bakgrunn av det ovennevnte tilrås innspillet ikke og det er også som nevnt 
fremmet for sent. 

 

 
Ulrik Pettersen – Burvegen 9, gnr. 93 bnr. 6, datert 25.08.2020 
Hjemmelshaver av gnr. 93 bnr. 6 ønsker at en mindre del eiendommen som i 
gjeldende kommuneplan er avsatt til friområde endres til boligformål. 
Hjemmelshaver mener at årsaken til at en mindre del av eiendommen ble avsatt 
til friområde var på grunn av at eiendomsgrensen ikke var fastsatt på dette 
tidspunktet. Ettersom at eiendomsgrensen nå er fastsatt ønsker hjemmelshaver at 
dette endres på, som vist på vedlagt kartutsnitt. 

Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren tilrår en justering av formålsgrensen som vist på kartutsnitt. 
Justering av formålsgrensen slik at den sammenfaller med eiendomsgrenser vil 
ikke medføre videre utviklingspotensial for boligbygging og er kun en mindre 
endring. 

 

Stormyra vel, datert 17.08.2020 
Innspill fra Stormyra vel ble vedtatt tatt med videre for vurdering ved fastsetting av 
planprogrammet. Stormyra vel viser til behandling av kommuneplanens arealdel 
(2014-2025). Stormyr II ble i arealdelen endret fra friområde og LNF-formål til 
boligformål. Området ligger mellom Skogvegen og Stormyra. På bakgrunn av 
dette mener Stormyra vel at kommunen ikke har en lovlig kommuneplan for 2014- 
2015 for område 22 og forventer at dette endres tilbake til friområde. Stormyra vel 



ønsker i utgangspunktet å endre område 22 i kommuneplan 2014-2025 fra 
boligformål til friområde og LNF-formål. 

 
Videre viser Stormyra vel til at deres rettigheter til en del av område 22 er godt 
begrunnet gjennom inngåtte kontrakter og kart, som er signert av Rælingen 
Tomteselskap og kjøperne i Stormyr II. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Innspillet om å endre område 22 fra boligformål til friområde og LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel tilrås ikke. En utvikling av dette området med 
småhusbebyggelse med tilsvarende tetthet som i tilgrensende boligområde 
vurderes som fornuftig. Det er en krevende topografi i deler av området og det blir 
viktig å sikre at det reguleres inn grøntområder og settes av tilstrekkelig arealer 
mellom eksisterende bebyggelse og nye boligbebyggelse. Området grenser inn 
mot marka og friluftsområdet rundt «Skoledammen». Det vil være naturlig at en 
plan for videreutvikling av boliger i området også sikrer at potensialet som ligger i 
å ta vare på det gamle damanlegget og utvikle området rundt som et 
nærmiljøanlegg, blir grundig utredet. Det samme gjelder gangforbindelse mellom 
Skogvegen og Stormyra. 

 
Når det gjelder eiendomsrett og kjøpskontrakter vises det til tidligere brev fra 
kommunen der dette er svart ut. Det er ikke slik at kjøpekontraktene på den 
enkelte boligeiendom også gir eiendomsrett til friområdet. 

 
Innspill fra privatpersoner 
Innspillene nedenfor kom inn i forbindelse med offentlig ettersyn av 
samfunnsdelen og svares ut her også, da enkelte av temaene er knyttet opp mot 
arealdelen. 

 
Sykkelparkering 
Til punkt 4, lavutslippssamfunn: I tillegg til innfartsparkeringer mener innsender 
det er viktig å tilrettelegge for sykling, samt gode og trygge sykkelparkeringer, 
som for eksempel sykkelhotell ved enkelte knutepunkter, blant annet Løvenstad, 
Fjerdingby osv. Da kan for eksempel småbarnsfamilier lettere levere i barnehage 
og parkere sykkel for å ta buss til jobb lenger unna. 

 
Skolekretser og skoler 
Skolekretser bør planlegges slik at de fremmer integrering og ikke bidrar til 
segregering og utenforskap. Det vises til Sverige der elever sendes med buss 
mellom ulike skoler for å løse problemer med segregering. Videre bør skolene ha 
lik standard på uteområder for å fremme fysisk aktivitet i friminuttene for alle barn i 
kommunen. 

 
Nærområder 
I forbindelse med fortetting er det viktig å opprettholde gode møte og 
aktivitetsplasser og ikke minske muligheter for aktivitet og spontane møter mellom 
mennesker. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren tar uttalelsene til orientering. Krav om sykkelparkering, 
lekeplasser og uteoppholdsarealer sikres blant annet gjennom bestemmelsene til 
kommuneplanen, som følges opp videre i reguleringsplaner ved utvikling av 
områder. 



Innspill til forslag fra STIMA AS - Tangerudvegen 
Det vises til innkomne innspill til arealdelen fra STIMA AS for gnr./bnr. 99/58, 
99/128, 99/129, 99/130 og 99/131 som ble tatt med for videre vurdering ved 
fastsetting av planprogrammet. Området er regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse med villamessig preg, samt fellesareal med lekeplass. 

Forslaget fra STIMA ønskes ikke videreført. Innsender er kjent med nasjonale og 
regionale føringer, og at Fjerdingby anses som et prioritert vekstområde, men 
mener det likevel at det ikke er gjort en vurdering av en rekke andre hensyn som 
må vektlegges, som for eksempel målene i samfunnsdelen om gode nærområder 
med grønt preg og trygge bomiljø. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Det vises til kommunedirektørens kommentar under innspill fra Marikollen 
Velforening. Kommunedirektøren er som nevnt enig i at det er viktig å bevare 
nærområdene. Dette er også et mål i kommuneplanens samfunnsdel og er blant 
annet tillagt vekt i vurderingen av arealinnspillet fra STIMA AS og arealinnspillet 
tilrås ikke tatt inn som fortettingsområde i planen. 

 
 
 

 
5. Kommunedirektørens vurdering 

 

 
5.1 God folkehelse i befolkningen 

I samfunnsdelen 2022-2033 er leve og mestre hele livet og nærområder med 
kvaliteter satsningsområder. Noen av strategiene innenfor disse 
satsningsområdene er at det blant annet skal legges til rette for omgivelser og 
aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom, sikre attraktive bomiljøer for 
alle aldersgrupper, variert befolkningssammensetning og mangfold med mer. 

I arealdelen sikres dette gjennom den fysiske planleggingen, blant annet ved å 
etablere gode møteplasser, legge til rette for muligheter for friluftsliv og fysisk 
aktivitet, trygg ferdsel for gående og syklende, tilrettelegge for variert 
boligsammensetning, ivareta nærområdene, samt legge til rette for bokvalitet og 
god estetikk. Dette ivaretas gjennom bestemmelsene og sikres videre i plan- og 
byggesaker. 

Barn og unge ivaretas gjennom bestemmelsene for boligprosjekter, ved at det 
blant annet stilles krav til uteoppholdsarealer, lekeplasser og trygg 
fremkommelighet. Det stilles videre krav om at en del av lekeplassutstyret og 
adkomst til lekeplass skal ta hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne. 

Ved utbygging av nye boligområder framgår også retningslinjer, hvor det er mål 
om å legge til rette for flest mulige tilgjengelige boenheter og at gang- og 
sykkeladkomst er universelt utformet. Det stilles videre krav om at uteoppholds- 
arealer skal være egnet for alle aldersgrupper/brukergrupper, samt at arealene 
skal utformes etter prinsippene om universell utforming. 



 

5.2 Trygt og sikkert lokalsamfunn 

Trygt og sikkert lokalsamfunn ivaretas gjennom bestemmelsene og sikres videre i 
plan- og byggesaker. Dette gjelder blant annet krav om ulike utredninger som, 
geotekniske vurderinger og undersøkelser, trafikkanalyse, teknisk plan, 
støyutredning, overvannsplan med mer. 

 

 
5.3 Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

For å oppnå en mer bærekraftig miljø- og klimautvikling skal utbyggingen være 
mer konsentrert, slik at det blir en mer samordnet areal- og transportutvikling. 
Boligbyggingen skal styres innenfor prioriterte vekstområder og fortetting skal 
begrenses i resten av kommunen. Dette er nødvendig for å redusere 
transportbehovet og klimagassutslipp, ivareta jordvern- og naturhensyn, sikre 
kulturlandskap- og friluftsområder, samt bidra til å løse klimautfordringene. 

Den største andelen av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor de 
prioriterte vekstområdene, Fjerdingby, deler av Rud og deler av Løvenstad, hvor 
det skal være nærhet til ulike handels- og tjenestetilbud og offentlig 
kommunikasjon. Det skal være enkelt å nå alle daglige funksjoner med sykkel og 
gange. 

 

 
5.4 Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Det forventes en høy innbyggervekst i årene fremover, basert på en planlagt høy 
utbyggingstakt. Befolkningsveksten i Rælingen har konsekvenser for kommunens 
oppgaver og prioriteringer. Veksten krever økt kapasitet i de fleste av kommunens 
tjenester og store investeringer i sosial og teknisk infrastruktur. Dette gjelder blant 
annet skole- og barnehagekapasiteten. 

Kommunens langsiktige arealstrategi mot 2060 tilsier at boligutviklingen primært 
skal skje innenfor de prioriterte vekstområdene, Fjerdingby, deler av Rud og deler 
av Løvenstad. En utfordring når det gjelder dette er at det er dårlig skolekapasitet 
nord i kommunen, på Rud og Løvenstad skoler. 

Det er inntatt bestemmelser om rekkeutbyggingsrekkefølge om at kapasitet på 
barnehage og skole skal være på plass før utbygging kan igangsettes. 

 

 
5.5 Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn 

Kommuneplanens arealdel 2022-2033 gir tydeligere føringer og rammer for 
hvilken arealutvikling det skal tilrettelegges for og hvor denne utviklingen skal 
prioriteres. Den framtidige veksten skal prioriteres innenfor de prioriterte 
vekstområdene, Fjerdingby, deler av Rud og deler av Løvenstad. Dette er 
nødvendig for å oppnå en bærekraftig areal- og transportplanlegging, ved å 
redusere transportbehovet, ivareta jordvern- og naturhensyn, sikre 
kulturlandskap- og friluftsområder, samt bidra til å løse klimautfordringene. 

 
Arealdelen med bestemmelser og retningslinjer, sammen med de begrunnelser 
og vurderinger som framgår av planbeskrivelsen, vil gi kommunen nødvendig 
styringsmulighet for å møte de fremtidige utfordringer knyttet til befolkningsvekst 
og framtidig arealutvikling. 



 

6. Oppsummering og konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2033 
for Rælingen kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. 
plan- og bygningslovens § 11-14. 

 
 
 
Rælingen, 15.02.22 

 

 
Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 


