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1

Sammendrag

Hensikten med planen er å sikre ivaretakelse av gamle Holt skole, kulturmiljøet og det
omkringliggende landskapet. Holt skole har en viktig historisk verdi. Skolen er over 100 år
gammel og er i dag den eneste bevarte andregenerasjonsskolen i kommunen.
Planområdet er lokalisert ca. 1,7 km sør for Fjerdingbykrysset og ligger nord for Smestad
boligfelt og Smestad barneskole. Adkomst inn til skolen er fra fylkesvei 120. Størrelsen på
planområdet er på ca. 12,9 daa. Planavgrensningen omfatter gnr. 97 bnr. 22 og deler av gnr.
97 bnr. 1, det vil si området rundt Holt skole, trialbanen i sør og deler av Kongeveien mot øst.
Reguleringsformål vil være boligformål, landbruksformål, kjøreveg, samt hensynssone for
bevaring av kulturmiljø. Det reguleres også inn juridisk linje for bevaring av bygg.
Det er fastsatt bestemmelser og føringer for hvordan skolen og kulturmiljøet skal bevares.
Skolen tillates blant annet ikke revet og bygningens eksteriør og fargebruk skal bevares
uendret. Istandsetting skal skje etter antikvariske retningslinjer. Det legges ikke opp til noen
høyere utnyttelse enn dagens situasjon, som er 11% BYA. Det tillates oppføring av en
garasje og skolen tillates innvendig ombygd til maksimalt 2 boenheter.
Planen omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning og skal derfor ikke
konsekvensutredes.
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2

Overordnet kartutsnitt

Figur 2.1 Rød sirkel viser lokalisering av planområdet

Figur 2.2 Planområdet er markert med stiplet linje.
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3

Bakgrunn

3.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å sikre ivaretakelse av den bevaringsverdige skolen,
kulturmiljøet og det omkringliggende landskapet. Det totale arealet på planområdet er ca.
12,9 dekar. Planavgrensningen omfatter gnr. 97 bnr. 22 og deler av gnr. 97 bnr. 1, det vil si
området rundt Holt skole, trialbanen i sør og deler av Kongeveien mot øst, som vist på kart
ovenfor. Reguleringsformål vil være boligformål, landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)
og kjøreveg, samt hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

3.2 Forslagsstiller og eierforhold
Rælingen kommune er forslagsstiller og har utarbeidet planforslag til detaljreguleringsplan for
Holt skole. Eiendommen gnr. 97 bnr. 22, hvor Holt skole ligger eies av Rælingen kommune.
Resterende areal (gnr. 97 bnr. 1) innenfor planavgrensningen eies av privat grunneier.

3.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning
Konsekvensutredning (KU) har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med
tilhørende forskrift om konsekvensutredninger som med ikrafttredelse 01.07.17. Etter § 4 i
forskrift om konsekvensutredninger skal det vurderes om planforslaget faller inn under
kriteriene for konsekvensutredning. Det skal vurderes om planen omfattes av § 6, § 7 eller §
8 (§10).
Forskriften skiller mellom planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram jf. § 6, planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes jf. §
7, og planer og tiltak i § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
for miljø eller samfunn etter § 10.
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding
Vurdering: Tiltakene i planen faller ikke inn under tiltak i vedlegg I, og omfattes dermed ikke
av forskriftens § 6. Planområdet er tidligere konsekvensutredet i kommuneplanens arealdel.
§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha
melding
Vurdering: Planen omfatter ikke tiltak som må behandles etter annet lovverk enn plan- og
bygningsloven, og som omfattes av forskriften.
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
for miljø eller samfunn (etter § 10)
Vurdering: Det er ingen nye forhold som medfører vesentlige virkninger etter § 8.
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Konklusjon:
Planen omfattes ikke av forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.

4

Planprosess

4.1 Varsel om oppstart
Igangsetting av det foreliggende planarbeidet ble kunngjort 25.10.2018 i Romerikes blad og
på Rælingen kommune sin hjemmeside. Hjemmelshavere, naboer, lag, aktuelle
interesseorganisasjoner og offentlige høringsinstanser ble varslet med brev. Høringsfristen
var på 4 uker og frist for å komme med innspill ble satt til 22.11.2018. Det kom inn 13 innspill
til varsel om oppstart. Høringsinnspillene er oppsummert og kommentert i eget dokument (se
vedlegg 5).

4.2 Medvirkningsprosess
Reguleringsplanen følger plan- og bygningslovens krav til prosess og saksgang. Den
formelle saksgangen sikrer medvirkning gjennom lovfestede høringer og offentlig ettersyn.
Alle innkomne uttalelser vil bli tatt med videre i prosessen.
Det er ført dialog i form av informasjonsmøter med grunneier og Rælingen historielag i
reguleringsplanprosessen.

4.3 Planprosessen
Under vises en kort oversikt over planprosessen i reguleringsplanen:

Tidslinje

Dato

Oppstartsmøte

03.09.2018

Varsel om oppstart

25.10.2018

Frist for innspill til oppstartsvarsel

22.11.2018

Utarbeidelse av planforslag
1. gangsbehandling av planforslaget

12.11.2019

Offentlig ettersyn og høring av
planforslaget
Vurdering av merknader
2. gangsbehandling av planforslaget
Vedtak i kommunestyret
3 ukers klagefrist på vedtaket
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5

Planstatus og rammebetingelser

5.1 Nasjonale føringer
«Leve med kulturminner» (St. meld. Nr. 16 2004-2005) og «Framtid med fotfeste» (St.
meld. Nr. 35 2012-2013)
Handlingsplan for kulturminnepolitikken fram mot 2020. Målet er å stoppe forfallet og tapet av
verdifulle kulturminner. Kommunene har ansvaret for å markere spesielt viktige kulturminner
med hensynssoner på kommuneplankartet.

5.2 Regionale føringer
”Spor for framtiden» - Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007
– 2018”
Førende dokument for fylkeskommunens kulturminnepolitikk og retningsgivende for hvordan
kommunene, fylkesmannen og annen statlig virksomhet skal håndtere og forvalte saker som
berører kulturminner.

5.3 Kommunale føringer
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017 – 2018 - vedtatt 19.06.2013
Planen har som formål å ivareta kommunens kulturminner og kulturmiljøer og gi føringer som
har betydning for kulturminneforvaltningen i kommunen. Kulturminneplanen skal ved alle
byggesaks- og planbehandlinger være retningsgivende for de kulturminner som omfattes av
planen.
Kommunedelplan landbruk 2016-2027 – vedtatt 16.11.2016
Planen skal bidra til at Rælingen tar et ansvar for bevaring av de ulike naturressursene.
Planen gir en innføring i status og utfordringer kommunen står overfor, samt en beskrivelse
av hvilke områder kommunen skal jobbe med og hvilke målsettinger kommunen skal jobbe
mot innenfor ulike temaer som berører landbruk. Kulturlandskap og kulturminner er et av
disse temaene, hvor kommunen skal ivareta natur- og kulturminner i det særegne landskapet
i Rælingen.
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er planområdet avsatt til kombinert bebyggelse og
anleggsformål, hensynssone for bevaring av kulturmiljø og landbruks-, natur- og
friluftsområde (LNF). I arealdelen er det utarbeidet egne bestemmelser og retningslinjer for
kulturminner og kulturmiljø.
Retningslinjer til hensynssonen er gitt i § 11.2 H570_4 Holt skole: Hensynssone ved tidligere
Holt skole. Skolebygningen og hagen er bevaringsverdig. Bygningen tillates ikke revet, og
skal eksteriørmessig holdes uendret. Det vises til § 7.1.
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Figur 5.1 Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, LNF-formål og hensynssone for bevaring
av kulturmiljø i gjeldende kommuneplan.

Vurdering:
Planforslaget er i samsvar med de ovennevnte overordnede planer og retningslinjer.
Regulering av området bidrar til å sikre viktige verdier, bevaring av Holt skole og kulturmiljøet
innenfor planområdet. De ovennevnte retningslinjer og føringer vil hensynstas videre i
planprosessen.

5.4 Tilgrensende planer
Planområdet grenser til reguleringsplan for Smestad, Gnr.97, Bnr.20 m.fl. (Planid: 161),
vedtatt 12.11.2003, og igangsatt detaljreguleringsplan for Smestad B30 (Planid: 204).
Området er blant annet tilrettelagt for boligbebyggelse.

Figur 5.2 Utsnitt av tilgrensende planer.
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6

Beskrivelse av planområdet

6.1 Beliggenhet
Planområdet er lokalisert ca. 1,7 km sør for Fjerdingbykrysset og ligger nord for Smestad
boligfelt og Smestad barneskole. Adkomst inn til skolen er fra fylkesvei 120. Planområdet er
på ca. 12,9 daa.

Figur 6.2 Planområdet er markert med stiplet

Figur 2.3 Flyfoto av området. Planområdet er markert med stiplet linje
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6.2 Dagens arealbruk
Innenfor planområdet ligger Holt skole, som grenser til et jordbruksområde mot øst og delvis
i sør. Øst i planområdet går Kongeveien og sørvest for Holt skole ligger en trialbane som ikke
lengre er i bruk. Terrenget er stort sett bratt skrånende og området er i stor grad gjengrodd
av busker og kratt. Trialbanen er fremdeles synlig i terrenget, samt deler av Kongeveien. Ved
siden av skolen står det en lagerbygning som tidligere har blitt brukt til diverse lagringsplass
for blant annet oppbevaring av motorcrossykler. Øst for skolen ligger en liten jaktbu, som
fremdeles blir brukt til blant annet revejakt av Rælingen Jeger- og fiskeforening.
Eiendommen gnr. 97 bnr. 22 har tinglyst veirett over eiendommen gnr. 97 bnr. 1.

6.3 Kulturminner og kulturmiljø
Holt skole har en viktig historisk verdi. Skolen er over 100 år gammel og er i dag den eneste
bevarte andregenerasjonsskolen i kommunen. Den eldre skolebygningen ble bygd i 1912 og
nedlagt i 1967. I kommuneplanens arealdel er det lagt inn hensynssone for bevaring av Holt
skole og deler av det omkringliggende landskapet rundt skolen.
I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer fremgår følgende: Holt skole med hage
og kulturlandskapet rundt er et viktig minnesmerke i denne delen av bygda. Skolen er den
siste av opprinnelig tre tilsvarende typer skoler som ble bygget i kommunen.
I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer har Holt skole vernekategori 2, som
tilsvarer: Kulturminne/landskapselement som er viktig i lokal og regional sammenheng.
Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering.

6.4 Estetikk og arkitektur
Skolen er bygget i enkel sveitserstil og fremstår eksteriørmessig som i liten grad endret.
Sammenliknet med historiske bilder er takvinkel, panel, etasjeskiller, vinduer, inngangsparti
og kjellerlemmer tilsvarende likt i dag. Det er usikkert om det er foretatt utskiftninger eller
reparering av materialer i senere tid. Bygningen er ikke vedlikeholdt i særlig grad og det er
behov for å restaurere bygningen.

6.5 Landskap
Landskapet er stort sett åpent med gode solforhold, men er stedvis omkranset av
skogarealer. Terrenget er småkupert med bratt skrånende terreng i sør, nord og øst. Fra
planområdet er det utsikt mot Øyeren og jordbruksarealer i øst. Utenfor planområdet i vest,
går fylkesvei 120. Planområdet er stort sett gjengrodd av busker og kratt, og er ikke synlig fra
fylkesveien.
Skolen og adkomstveien ligger på en ravinerygg. Langs deler av adkomstveien inn til
skolebygningen står det en allé med gamle grantrær, og ved skolebygningen står det også
flere lønnetrær. Trialbanen er fremdeles synlig i terrenget, samt deler av Kongeveien.
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Nedenfor skolebygningen mot sør er det rester igjen av en tidligere skolehage.

6.6 Landbruk
Skolen grenser til et jordbruksområde i øst og delvis sør for planområdet. Området består av
jorddekt fastmark, innmarksbeite og skog med høy bonitet. Deler av arealet der trialbanen
ligger i dag, har det tidligere vært oppdyrket jordbruksareal. Ifølge Gardskart.no fra NIBIO
består deler av området sør og sørvest for skolen av svært god jordkvalitet (kartleggingsår
1994). Området er også egnet som naturbeitemark.

Figur 6.3 Flyfoto over området fra år 2017.

Figur 6.4 Flyfoto over området fra år 1956.
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6.7 Naturmangfold
Det er foretatt søk i naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart. Det er ikke
registrert funn av prioriterte arter, truede eller nær truede arter, utvalgte naturtyper eller
truede eller nær truede naturtyper innenfor planområdet.
I konsekvensutredningen som er utført i forbindelse med kommuneplanens arealdel er det
vist til at arten Bakkehumle, som finnes innenfor planområdet, er registrert som rødlista.
Arten er i dag registrert som livskraftig i Artsdatabankens artskart og er ikke lenger rødlista.
Innenfor en mindre del av planområdet, ved avkjørselen i vest, er det gjort registreringer av
den fremmede arten Parkslirekne.
Nord for planområdet er det i Naturbasen til Miljødirektoratet registrert naturbeitemark av
regionalt viktig verdi. Naturbeitemarken ligger i en ravine med en åpen bekk i bunn. Deler av
naturbeitemarken er i ferd med å gro igjen. Ravinen oppfyller ikke kriteriene i
kartleggingsmetodikken, i henhold til rapport om ravinekartlegging i Rælingen kommune
utarbeidet av BioFokus i 2017. Ravinen er derfor ikke gitt verdi eller registrert i naturbase.

6.8 Barn og unge, friluftsliv og universell utforming
Området rundt skolen har tidligere blitt brukt som motorcrossbane, og skolebygningen har
fungert som klubbhus for motorcrossklubben, samt musikkøvingslokale for ulike band. I
tillegg har Rælingen Jeger- og fiskerforening brukt skolen til møter og ulike aktiviteter. Øst for
skolen står det en jaktbu, som i hovedsak brukes til revejakt.
Sør-øst i planområdet går Kongeveien som benyttes som tursti.
I Naturbasen til Miljødirektoratet er planområdet kartlagt som et svært viktig
friluftslivsområde. Friluftslivsområde er beskrevet som et utsiktsområde med stort potensial,
og at det brukes til revejakt. Brukerfrekvensen er definert som stor.
Like vest for planområdet er Rælingsmarka kartlagt som et svært viktig friluftslivsområde.
Brukerfrekvensen er definert som ganske stor, og det er kort avstand og god tilgjengelighet til
turveier i marka.
Planområdet er lett tilgjengelig fra fylkesveien med tilstrekkelig standard på adkomstveien
frem til skolebygningen. Stigningsforholdet i vest er brattere enn 1:12.

6.9 Sosial infrastruktur
Det ligger skole og barnehage i kort avstand fra Holt skole. Det er litt over ca. 230 meter til
Smestad skole og ca. 400 meter til Smestadtoppen barnehage. Både Smestad skole og
Smestadtoppen barnehage har god kapasitet. Smestad skole ble nylig bygd ut for å kunne ta
imot rundt 530 elever.
På Fjerdingby er det ulike tilbud og tjenester som blant annet NAV, legesenter, helsestasjon,

PLANID 228

Side 13 av 24

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLT SKOLE

omsorgssenter, skoler, idrettsanlegg, bibliotek, Marikollen kultursal, bo- og servicesenter,
svømmehall.

6.10 Næring
Nærmeste dagligvarehandel ligger ca. 1,4 km sør for planområdet, mens nærmeste
nærsenter ligger på Aamodt, hvor det er matbutikk, apotek, frisør og en restaurant. Aamodt
senter ligger ca. 3 km nord for planområdet.

6.10 Miljøkvalitet
I nærheten av skolen går det en høyspentlinje. Høyspentlinjen ligger ca. 50 meter fra selve
skolen og ca. 20 meter fra eiendomsgrensen (gnr./bnr. 97/22) i øst.
Estimert støysonekart for 2025 fra Statens vegvesen viser at skolebygningen ligger utenfor
gul støysone. En mindre del av planområdet i vest, ved avkjørsel fra fylkesvei 120, ligger i
rød og gul støysone. Skolebygningen ligger ca. 180 m fra fylkesveien.

Figur 6.5 Støysonekart mot 2025 viser at en mindre del av planområdet i vest berøres av gul støysone

6.11 Grunnforhold og flom
Ifølge løsmassekart fra NGU består området av tykke hav- og fjordavsetninger. Området
består av få fjellblotninger. De marine avsetningene er finkornede og kan ha mektighet fra
0,5 m til flere ti-talls meter. Gardskart fra NIBIO viser at det er stor og svært stor
erosjonsrisiko innenfor deler av planområdet (kartleggingsår 1994).
Området ligger utenfor flomfaresone for 200-årsflom.
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Ifølge geoteknisk rapport er det nord for skolen observert ravine- og strømgropformasjoner.
En strømgrop er en erosjonsgrop som dannes på elvesletter i flomperioder. I Henhold til
kartmaterialet som er vurdert i dette notatet er det ikke fare for stein-, snø-, kvikkleire-, jordeller flomskred innenfor planområdet. Det kan likevel ikke utelukkes at bløte masser eller
kvikkleire eksisterer innenfor planområdet.

6.12 Trafikkforhold
Kjøreadkomst og parkering
Det er adkomst til planområdet fra Nedre Rælingsveg (fylkesvei 120). Adkomstveien er
gruset og er delvis smal et mindre parti i vest. Det er en svak helning på veien og i vest er
det en mindre bakke med en stigning på ca. 1:6. Adkomst til eiendommen gnr. 97 bnr. 22 er
tinglyst og sikret over eiendom gnr. 97 bnr. 1. Det er mulighet for parkering på egen eiendom
på gnr. 97 bnr. 22.
Trafikkmengde
Ifølge Statens vegvesen sitt vegkart hadde fv.120 en trafikkmengde på ca. 10 400
kjøretøy/døgn i 2017, og fartsgrensen er 60 km/t på strekningen forbi planområdet.
Trafikksikkerhet
I løpet av de 10 siste årene er det ikke registrert trafikkulykker i nærheten av avkjørselen til
Holt skole.

6.13 Mobilitet
Forbindelseslinjer
Det går gang- og sykkelvei langs fylkesveien, både sørover til Hektnersletta og nordover til
Lillestrøm. Gang- og sykkelveien fungerer som en forbindelseslinje til barneskolen og
barnehagen på Smestad. Det tar ca. 3-4 minutter med bil og 10-12 minutter å sykle til
Fjerdingbykrysset.
Kollektivtilbud
Det ligger bussholdeplass ved Smestad skole, ca. 160 m fra avkjørselen inn til Holt skole. I
følge ruter.no går det i rushtiden busser hvert 10. min til Lillestrøm. Utenom rushtiden går det
buss hver halvtime til Lillestrøm. Det er ca. 8 minutter med bil til Lillestrøm.

6.13 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Vest i planområdet ligger det kommunale vann- og overvannsledninger, samt brannkum.
Skolebygningen er påkoblet den kommunale vannledningen, men er ikke påkoblet det
kommunale avløpsnettet. Like utenfor planområdet i øst, går det en kommunal
avløpsledning. Det er tilstrekkelig kapasitet på det kommunale ledningsnettet.
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Renovasjon
Det er plassert avfallsbeholdere ved skolebygningen, og avfallet hentes av ROAF inne på
eiendommen. Det foreligger i dag en avtale for henting av søppel for næringskunder.
Snøopplag håndteres lokalt på privat eiendom.
Brannalarmen i skolebygningen er direkte koblet til brannvesenet.
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Beskrivelse av planforslaget

7.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål

Figur 7.1 Utsnitt av reguleringsplankart

Planområdet er regulert til følgende formål:

Arealformål

Feltkode

Areal
(daa)

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
Boligbebyggelse (sosi 1110)

B1

2,0

SKV1

0,5

LL1, LL2

10,1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr. 2)
Kjøreveg
Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (§ 12-5, nr. 5)
Landbruksformål (sosi 5110)

0,3

Sum
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Hensynssoner

Feltkode

Areal
(daa)

Sone med angitte særlige hensyn
Bevaring kulturmiljø (sosi 570)

H570_1,

2,1
0,4

H570_2

2,5

Sum

7.2 Boligbebyggelse – BB1
Utnyttelsesgrad
Innvending tillates skolebygningen ombygd til maksimalt 2 boenheter. Det tillates ikke
oppføring av nye bygninger med boenheter. Grad av utnytting er maks 11 % BYA. Det skal
tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet.
Det tillates at den eksisterende lagerbygningen kan rives og at det kan oppføres en
garasje/carport. Garasje/carport skal ikke overstige en etasje. Maks gesimshøyde er 3 m.
Det er ikke tillatt med rom for varig opphold i garasjen, eller innredning av loftetasje/hems.
Minste uteoppholdsareal
Minste uteoppholdsareal per boenhet skal være 250 m2. Areal som er brattere enn 1:3
tillates ikke regnet inn i minste uteoppholdsareal.
Plassering og utforming
Bebyggelse skal utformes med saltak. Takvinkel skal tilpasses og underordnes
skolebygningen. Avstand til skolebygningen skal vektlegges.
Materialbruk
All bebyggelse skal ha fasadekledning av trepanel og harmonere med skolebygningen.

7.3 Landbruksformål – LL1
Den tidligere trialbanen reguleres til landbruksformål (LL1) som kan nyttes til jordbruksformål
og som beiteområde. Det tillates ikke beplanting av trær. Inngrep i terreng utover normal drift
tillates ikke.

7.4 Hensynssone for bevaring av kulturmiljø – H570
Hensynssonen bevaring av kulturmiljø skal sikre bevaring av den gamle skolebygningen med
tilhørende kulturmiljø (H570_1) og Kongeveien (H570_2). Skolebygningen er i tillegg regulert
med juridisk linje for bevaring av bygg.
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Skolebygningens eksteriør og fargebruk skal bevares uendret. Istandsetting av bygningen
skal skje etter antikvariske retningslinjer og føringer gitt i planbestemmelsene. Det skal søkes
å unngå større terrengendringer i kulturmiljøet/kulturlandskapet.
Alleen med grantrær og lønnetrærne ved skolebygningen skal bevares. Hensynssonen er
utvidet for å sikre bevaring av hele den sammenhengende granalléen.
Dersom skolebygningen brenner ned eller blir alvorlig skadet slik at restaurering vanskelig lar
seg gjennomføre eller det ikke er formålstjenlig, er det gitt føringer for oppføring av ny
bebyggelse i planbestemmelsene.
Kongeveien skal sikres som sammenhengende tursti og være tilgjengelig for allmenheten.
Det tillates å etablere krysningspunkt(er) til landbruksformålet over kongeveien.

7.5 Avkjørsel og veiadkomst
Eksisterende avkjørsel fra fylkesveien skal opprettholdes. Adkomstveien skal utvides til en
kjørebane på 3,5 m med 0,25 m skulder på hver side, i henhold NRBR sine retningslinjer for
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Utvidelsen kan gjøres ved mindre
utjevninger og avretting av vei. Det vil ikke medføre fjerning av store mengder masser.

7.6 Teknisk infrastruktur
Det er krav om at skolebygningen skal koble seg på det kommunale avløpsnettet. Like
utenfor planområdet i øst, er det muligheter for påkobling til kommunal avløpsledning.
Ledningen vil få et naturlig fall mot avløpsledningen.
Renovasjon
Planforslaget legger opp til plassering av avfallsbeholdere nærme skolebygningen, på
eiendom gnr. 97 bnr. 22. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene § 3.4 om at
renovasjonsløsning skal godkjennes av det aktuelle selskapet før det kan gis tillatelse til
bruksendring.
Brannvann og brannkum
Det mulighet for slokkevann fra eksisterende brannkum i vest.

7.7 Grunnforhold
Ved funn av leire/bløte masser eller utlegging av masser skal dette vurderes av geotekniker.
Geotekniker skal kontaktes ved oppføring av nye bygninger og ved oppgradering av
adkomstveien. Det ovennevnte er sikret i reguleringsbestemmelsene til planen.
Planforslaget legger ikke til rette for høyere utnyttelse enn dagens situasjon. Ifølge den
geotekniske rapporten er det derfor ikke behov for grunnundersøkelser.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse

For alle planer skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) for
planområdet, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko
og/eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone jf. § 12-6. ROS-analysen for
planområdet følger med som vedlegg til planbeskrivelsen.
Resultatet av ROS-analysen viser at det er identifisert 4 mulige uønskede hendelser. Det
ikke er identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å
kunne påvirke gjennomføring av planen på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.
ROS-analysen foreslår ulike tiltak for å følge opp de ovennevnte temaene. Tiltak for
hendelser tilknyttet flom/overvann og skred sikres blant annet gjennom
reguleringsbestemmelsene.
Sammenstilling av resultatene i ROS-analysen

Hendelse

Sannsynlighet

Konsekvens

Tiltak
(Oppfølging gjennom planverktøy/info til
kommunen etc.)

Flom/overvann

Skred

Middels

Middels

Liv og
helse: Ikke
relevant
Stabilitet:
Små
Materielle
verdier:
Små
Liv og
helse: Høy

•

Krav til håndtering av overvann ved
søknad om rammetillatelse for nye
tiltak sikres gjennom
reguleringsbestemmelsene § 4.1.

•

Geotekniker må kontaktes ved
gjennomføring av nye tiltak, som
oppføring av nye bygninger og
graving på eiendommene. Dette
sikres gjennom
reguleringsbestemmelsene § 4.2.

•
•
•

Oppgradering av adkomstveien.
Tilrettelegging for lynavleder.
Brannsikkerhet/branntekniske krav
sikres gjennom krav i teknisk
forskrift (TEK17) ved bruksendring
til bolig i byggesak.
Kommunens overordnete risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) har en

Stabilitet:
Middels

Brann

Lav

Materielle
verdier:
Middels
Liv og
helse: Høy
Stabilitet:
Middels
Materielle
verdier:
Høy
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Trafikkulykker

Middels

Liv og
helse: Høy

•

Stabilitet:
Små
Materielle
verdier:
Høy
•
•

PLANID 228

oversikt over skadebegrensende
tiltak, dersom det blir brann ved
lynnedslag og skogbrann osv.
Skadebegrensende tiltak ved slike
hendelser er at det skal være god
lokal brannberedskap og at NRBR
skal ha beredskapsplaner, m.v.
Holde området fri for vegetasjon
mellom gang- og sykkelveien og fv.
120. Må følges opp i drift- og
skjøtselsplaner for fylkesveien og
gang- og sykkelveien.
Fjerne vegetasjon mellom gang- og
sykkelveien og adkomstveien til
Holt skole.
Fartskontroll på fv. 120. Følges opp
av politiet.
Fjerning av fjell i regulert frisiktsone
på vestsiden av fylkesveien.
Frisiktsone er regulert i
reguleringsplan for gang- og
sykkelvei Smestad – Kirkebyvegen.
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Virkninger av planforslaget

I det følgende redegjøres for hvordan planforslaget forholder seg til ulike relevante temaer.

9.1 Teknisk infrastruktur
Ved gjennomføring av nye tiltak sikrer reguleringsbestemmelsene at lokal
overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering.
Adkomstveien skal utvides i henhold til retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskaper.

9.2 Trafikkforhold
Planforslaget medfører ikke kapasitets- eller sikkerhetsproblemer, men bruksendring til bolig
vil medføre noe økt trafikk og jevnligere bruk av avkjørselen mot fv.120.

9.3 Terrenginngrep
Tilbakeføring av areal til landbruksformål og utvidelse av adkomstvei vil medføre et
terrenginngrep. Utvidelse av adkomstvei vil ikke medføre store terrenginngrep.

9.4 Kulturminner og kulturmiljø
Planforslaget sikrer bevaring av skolebygningen med tilhørende kulturmiljø og Kongeveien, i
samsvar med retningslinjer i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel og
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.
I reguleringsbestemmelsene er det lagt restriksjoner og føringer for restaurering og
istandsetting av skolebygningen. Videre er det fastsatt en bestemmelse om at alle utendørs
tiltak på eiendommen må sendes til kommunen for uttalelse/godkjenning. Krav og føringer
satt i reguleringsbestemmelsene er et viktig virkemiddel for å sikre de verdiene
skolebygningen og tilhørende areal har som kulturmiljø.
Bestemmelsene bidrar til at skolen med tilhørende kulturmiljø bevares etter antikvariske
retningslinjer, samtidig som det åpnes opp for noe fleksibilitet som forenkler en eventuell
oppgradering av bygningen. Det fremgår av bestemmelsene at det tillates ombygging og
tilpasninger innvendig. En positiv effekt ved at det settes bestemmelser med noe fleksibilitet
kan bidra til å forhindre at skolebygningen forfaller på grunn av manglende bruk.

9.5 Landbruk
Planen legger til rette for tilbakeføring av trialbanen til landbruksformål, som kan bidra til å nå
kommunens målsetting om å minimere tap av landbruksareal.
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9.6 Barn og unge, samt friluftsliv
Skolebygningen vil ikke kunne benyttes som utleielokale, og motorcrossbanen vil forsvinne.
Motorcrossbanen har allerede i dag begynt å gro igjen på grunn av manglende bruk. Jaktbua
vil heller ikke være tilgjengelig for allmennheten. Deler av funksjonen som et svært viktig
friluftslivsområde faller derfor bort.
Kongeveien skal bevares som tursti og skal være tilgjengelig for allmenheten.

9.6 Naturmangfold
Det er ikke fremkommet opplysninger om at planforslaget vil berøre verdifullt naturmangfold.
Det er derfor ikke relevant å vurdere planforslaget etter naturmangfoldloven kapittel §§ 9-12.
De miljørettslige prinsippene vurderes å være ivaretatt i detaljreguleringsplanen.
Massehåndteringsplan
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal utarbeides en
massehåndteringsplan ved tilbakeføring til landbruksformål og utbedring/opparbeidelse av
adkomstveien. Massehåndteringsplanen vil hindre spredning av svartelistede arter og
forurensede masser.

11

Avsluttende kommentar

Bevaring av kulturmiljø
Manglende bruk er den største trusselen mot bevaring av kulturminneverdige bygg.
Regulering av viktige bevaringsverdige bygg er derfor et viktig virkemiddel for å ivareta og
sikre kulturminner og kulturmiljøer.
Landbruksformål
Planen legger til rette for tilbakeføring av trialbanen til landbruksformål, som kan bidra til å nå
kommunens målsetting om å minimere tap av landbruksareal.
Utenfor prioritert vekstområde
Planområdet ligger utenfor områder som er avsatt som prioriterte vekstområder i Regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus, men det er ikke tenkt ytterligere utbygging
innenfor planområdet. Planområdet har som tidligere nevnt god kollektivdekning i rushtiden
og relativ kort reisetid til Lillestrøm. Med tanke på beliggenheten i kommunen må
planområdet likevel anses som bilbasert, hvor det antas at boenhetene vil disponere bil. Det
legges opp til krav om 2 biloppstillingsplasser per boenhet.
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Planbestemmelser, datert 04.10.2019
ROS-analyse, datert 11.10.2019
Geoteknisk vurdering, datert 04.06.2019
Innkomne innspill og merknader
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