Dato: 07.10.2020

Vedlegg 4 - Sammendrag og kommentarer til innkomne arealinnspill
til kommuneplanen
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn den 23.06.2020 og det ble varslet
oppstart av revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i Romerikes blad og på
kommunens nettside. Offentlige høringsinstanser, lag og foreninger ble tilskrevet med brev.
Frist for å komme med innspill til planprogrammet ble satt til den 24.08.2020. Det kom inn 22
innspill til arealdelen. Disse er oppsummert og kommentert nedenfor. Alle innspill ligger
vedlagt saken.
Vurdering av innspillene
Nedenfor er det foretatt en vurdering av arealinnspillene på et overordnet nivå etter flere av
de fastsatte kriterier som fremgår i planprogrammet, samt kommunens arealstrategier,
nasjonale og regionale føringer. Det tilrås at 10 av innspillene tas med videre i prosessen
ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Enkelte av arealinnspillene er slått sammen, da
de ligger innenfor samme område og grenser til hverandre.
De innspill som ikke tilrås å tas med videre i prosessen er områder som ikke er i tråd med
kommunens arealstrategier, overordna føringer og retningslinjer, eller de fastsatte kriterier
som fremgår i planprogrammet. I planprogrammet fremgår det at det vil bli restriktivt å
innlemme nye byggeområder sør for Fjerdingby, da det allerede er avsatt tilstrekkelig med
arealer for utbygging i kommende planperiode. Med et potensiale på rundt 500 boliger på
Smestad og 260 boliger på Nordby vil det være tilstrekkelig med utviklingsmuligheter langt
utover kommende planperiode. Dette er derfor lagt vekt på ved vurdering av innspill som har
beliggenhet sør i kommunen.
Kommunen har en stor andel utbyggingsarealer med stort utnyttelsespotensial langt frem i tid
utover kommende planperiode også nord i kommunen. Det er flere reguleringsplaner nord i
kommunen som ikke er vedtatt eller startet opp. I nord er det i dag et potensial på utbygging
av 2490 boenheter. Det må også tas stilling til skolekapasiteten i nord som allerede har store
utfordringer, spesielt på Rud.
Videre er følgende arealstrategier i kommuneplanen spesielt tillagt vekt ved vurderingen av
arealinnspillene:
•
•

•
•
•
•
•
•

Utbygging bør i framtiden i hovedsak skje nord i kommunen.
Kommunen skal ta hensyn til regional samordnet areal- og transportutvikling og bidra
til et framtidig utbyggingsmønster som begrenser transportomfanget, reduserer
bilbruken og øker mulighetene for bedret kollektivtilbud.
Arealstrategien skal bidra til en utvikling i kommunen der hensynet til en regional
samordnet areal- og transportutvikling vil være premissgivende.
Kommunen skal rette innsats mot tettstedsutvikling og mot fortetting i bebyggelsen
Ferdsel mellom ulike deler av kommunen skal være mulig uten bruk av bil.
Det skal tas hensyn til bevaring av viktige natur- og kulturverdier.
Sterkt jordvern, bevaring av miljøverdier og kulturlandskap skal ivaretas.
Kommunen skal være en grønn kommune, der naturgitte kvaliteter utnyttes og
bevares.
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Arealstrategiene fastsetter som nevnt i planprogrammet viktige prinsipper for
samfunnsutvikling og arealdisponering i kommunen. Kommunens arealstrategi skal bidra til å
sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens arealer.

Følgende hadde innspill til varsel om oppstart:
1. AT PLAN & Arkitektur AS på vegne av SBN AS, datert 20.08.2020
2. Eikeli Eiendom AS, datert 24.08.2020
3. STIMA AS - Strandvegen, gnr./bnr. 104/33, 60, 73, 81, 82, 122 m.fl., datert
25.08.2020
Arealtips AS på vegne av Oppegaards arvinger, datert 24.08.2020
4. Henrik Sørensens veg, gnr. 106 bnr. 2, datert 24.08.2020
5. Korsvegen, Del av gnr. 106 bnr. 7, m.fl., datert 24.08.2020
6. Stallbakken 1-13, del av gnr. 106 bnr. 627 m.fl., datert 24.08.2020
7. Furukollen, gnr. 106 bnr. 7 m.fl., datert 24.08.2020
8. Aleksander Hellum – Furukollvegen 3, gnr. 106 bnr. 158, datert 25.06.2020
9. STIMA AS – Sleppenvegen gnr./bnr. 105/28, 105/46, 105/61 m.fl., datert 24.08.2020
10. Arealtips AS på vegne av Øvre Aamodt gård v/Finn Søbakken m.fl, datert 31.08.2020
11. Aaamodt utvikling AS og Bakke Leiligheter AS – Øvre Aamodt, gnr. 103 bnr. 1, datert
21.08.2020
12. STIMA AS – Vipevegen og Hegrevegen - gnr./bnr 102/41, 102/61, 102/68, 102/135,
102/213, samt del av 102/52, datert 25.08.2020
13. STIMA AS – Tangerudvegen 2, 4, 6 og 8, datert 31.08.2020
14. Haber Norge AS, gnr. 98 bnr. 1 og gnr. 98 bnr. 6, datert 25.08.2020
15. STIMA AS - Smestadjordet, del av gnr. 96 bnr. 1, datert 24.08.2020
16. Nina, Ann- Kristin og Tor-Ole Tveterhagen – Gnr. 93 bnr. 3, datert 16.08.2020
17. Lillestrøm AUF – Støtterudvegen gnr. 95 bnr. 7, datert 22.08.2020
18. Ulrik Pettersen – Burvegen 9, gnr. 93 bnr. 6, datert 25.08.2020
19. Martin By og Olaf Holmerud – Deler av gnr. 85 bnr. 2 og gnr. 84 bnr. 2, datert
23.08.2020
20. Odd Skogsberg – Nedre Rælingsveg 714 gnr. 80 bnr. 14, datert 24.07.2020
21. Arkitektene Fosse og Aasen AS, datert 19.08.2020
22. Stormyra vel, datert 17.08.2020
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Innkomne innspill til kommuneplanens arealdel
AT PLAN & Arkitektur AS på vegne av SBN AS, datert 20.08.2020
AT PLAN & Arkitektur AS fremmer på vegne av SBN AS forslag om å avsette følgende
eiendommer (gnr./bnr) til kombinert bebyggelse og anleggsformål: 106/563, 106/562,
106/814, 106/749, 106/813, 106/138 m.fl.
I arealinnspillet vises det til at planutvalget den 28.11.2017 behandlet forespørsel om
regulering fra Eiendomsgruppen Oslo AS vedrørende omregulering av arealene i
Strømsdalen nord. Det ble i møtet fattet vedtak om å ikke igangsette privat reguleringsarbeid
for nordre del av Strømsdalen, men planutvalget var positive til å vurdere formålsendring ved
neste revisjon av kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av tidligere behandling og vedtak
fremmer AT PLAN & Arkitektur AS innspill på vegne av SBN AS (Strømsdalen Boligutvikling
AS og Eiendomsgruppen Oslo AS).
Området er på ca. 17 daa og er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel. I dag
består det foreslåtte arealet av to boliger.
SBN AS ønsker å utvikle Strømsdalen nordre til en kombinert bolig- og næringspark. AT
PLAN & Arkitektur AS har lagt ved et mulighetsstudie (Strømsdalen bolig- og næringspark),
som viser et forslag til hvordan området kan utvikles og mulig utbyggingspotensial. Det
foreslås å bygge ut området med ca. 150-200 boenheter, som tilsvarer ca. 13.000 m2 BRA.
I innspillet vises det til at forslaget til endret arealformål er i tråd med kommunens
arealstrategi om fortetting nord i kommunen, samt regionale føringer og strategier om å
tilrettelegge for en samordnet areal- og transportplanlegging. Videre mener AT PLAN &
Arkitektur AS at prosjektet kan bidra til å oppfylle kommunens målsettinger om økt
næringsvekst, fortetting rundt kollektivknutepunkt og reduksjon i klimagassutslipp.
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Videre fremgår det at Strømsdalen ligger tett på kollektivknutepunkt og at det er kort avstand
til handels- og tjenestetilbud. Det er ifølge AT PLAN & Arkitektur AS skoler og barnehager
innenfor en radius på under 1 km fra planområdet. Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200300 meter fra området.

Kommunedirektørens kommentar:
Området ligger nord i kommunen og er i tråd med kommunens arealstrategi om fortetting
nord i kommunen. Det er nærhet til offentlig kommunikasjon og sykkelavstand til Lillestrøm
stasjon. Det ligger bussholdeplass i nærheten av området og det tar ifølge Ruter ca. 4
minutter til Lillestrøm med buss.
Videre er det registrert viktig naturtype innenfor området. Det er kartlagt flere hule eiker som
er beskyttet etter naturmangfoldloven. Deler av området er også kartlagt som viktig
friluftslivsområde og er definert som grønnkorridor i naturbase. Natur- og friluftlivsverdier må
vurderes videre i prosessen.
Kommunedirektøren tilrår at innspillet tas med for videre vurdering i arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel.
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Eikeli Eiendom AS, datert 24.08.2020
Eikeli Eiendom AS fremmer forslag om å avsette følgende eiendommer (gnr./bnr) til
kombinert bebyggelse og anleggsformål: 105/34, 106/175, 106/159, 120/1, 106/2, 106/74,
106/229, 106/160, 106/231, 106/57, 106/53, 106/490, 106/491.
Området er avsatt til boligformål, veiformål og en mindre del friområde i gjeldende
kommuneplan. Deler av området som er avsatt til veiformål i kommuneplan, er også regulert
til annet veiområde i reguleringsplan for Gardermoenbanen dagsone Stalsberg – Nitelva,
vedtatt 01.06.1994.
Området ligger vest for Rælingsbrua og i tilknytning til Eikelivegen. Det er ca. 700 meter til
Lillestrøm togstasjon og 4 km til Fjerdingby. Det er direkte forbindelse til gang- og
sykkelveinett langs fylkesveien og over til Lillestrøm. Det ligger også bussholdeplass i
nærheten.
Området består i dag av boligbebyggelse og er på ca. 12 daa. Det foreslås å bygge ut ca.
250 boenheter, som tilsvarer ca. 20.000 m2 BRA.
Forslagsstillere viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi når det gjelder
områdets beliggenhet nord i kommunen, samt nasjonale og regionale føringer om fortetting i
nærhet av kollektivknutepunkt.
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Kommunedirektørens kommentar:
Området ligger nord i kommunen i nærheten av Lillestrøm og har kort avstand til handels- og
tjenestetilbud, samt offentlig kommunikasjon. Det er god kollektivdekning, samt gå- og
sykkelavstand til Lillestrøm stasjon. Bussholdeplass grenser til området og det tar ifølge
Ruter ca. 3 minutter til Lillestrøm med buss. På bakgrunn av dette anses området å være i
tråd kommunens arealstrategier, samt regionale og nasjonale føringer om at vekst skal
tilrettelegges i nærhet til ulike handels- og tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon.
Kommunen er også i dialog med forslagsstiller om mulig oppstart av reguleringsplanprosess
for området.
Kommunedirektøren tilrår at innspillet tas med for videre vurdering i arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel.
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STIMA AS - Strandvegen, gnr./bnr. 104/33, 60, 73, 81, 82, 122 m.fl., datert 25.08.2020
Det fremmes innspill om å tilrettelegge for blokkbebyggelse på følgende gnr./bnr.: 104/33,
60, 73, 81, 82, 122, 172, 302, 419, 517, 684, 734, 810, 38, 50, 51, 52, 53, 59, 85, 104, 179,
195, 240, 301, 339, 479, 520, 521, 773.
Eiendommene er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Det fremmes
innspill om å beholde samme formål, men det foreslås å tilrettelegge for en høyere utnyttelse
med blokkbebyggelse. I dag består eiendommene av småhusbebyggelse.
Areal på området er på ca. 25,6 daa og ligger ved Strandvegen og Torva. Det vises til at
området er støyutsatt da området ligger mellom fv. 120 og Strandvegen/Torvavegen, som er
trafikkerte veger. Videre fremgår det i innspill at tenkt utbyggingspotensial og utnyttelse vil
belyses senere i prosessen ved igangsetting av regulering av området.
STIMA AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, samt nasjonale og
regionale føringer, da området ligger nord i Rælingen kommune og det er kort avstand til
handels- og tjenestetilbud, samt offentlig kommunikasjon.
Det vises videre til at det er ca. 950 meter til Lillestrøm stasjon og ca. 90 meter til nærmeste
bussholdeplass. Rud skole ligger ca. 500 meter sørvest for området og det er under 100
meter til Torva barnehage.
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Kommunedirektørens kommentar:
Området ligger nord i kommunen i nærheten av Lillestrøm og har kort avstand til handels- og
tjenestetilbud, samt offentlig kommunikasjon. Det er god kollektivdekning, samt
sykkelavstand til Lillestrøm stasjon. Bussholdeplass ligger i kort avstand fra området og det
tar ifølge Ruter ca. 6 minutter til Lillestrøm med buss. På bakgrunn av dette anses området å
være i tråd kommunens arealstrategier, samt regionale og nasjonale føringer om at vekst
skal tilrettelegges i nærhet til ulike handels- og tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon.
Viken fylkeskommune har arbeidet med et forprosjekt for kollektivtiltak langs fylkesvei 120.
Innenfor deler av området som grenser til fylkesveien er det vurdert mulighet for å få på plass
et kollektivfelt langs Nedre Rælingsveg inn mot rundkjøringen ved utløpet av
Rælingstunnelen. Deler av området vil på bakgrunn av dette muligens være uaktuelt for
utbygging av boliger. Dette må vurderes videre i prosessen.
Kommunedirektøren tilrår at innspillet tas med for videre vurdering i arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel.
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Arealtips AS på vegne av Oppegaards arvinger
Arealtips AS har på vegne Oppegaards arvinger sendt inn fire arealinnspill. Dette gjelder
følgende områder: Henrik Sørensens veg, Korsvegen, Stallbakken 1-13 og Furukollen. Disse
er oppsummert enkeltvis og svart ut av kommunedirektøren nedenfor.
Henrik Sørensens veg, gnr. 106 bnr. 2, datert 24.08.2020
Det fremmes innspill om å avsette gnr. 106 bnr. 2 til boligformål og småbåthavn.
Områdets areal er på ca. 10,8 daa og mesteparten av arealet er avsatt til friluftsområde og
en mindre del kombinert bebyggelse og boligformål i kommuneplanen. Området ligger også
innenfor flomsone.
Det er foreslått å bygge blokker med næring i 1. etasje. Det foreslås en utnyttelse på 100%,
som tilsvarer 11.000 m2 BRA.
Arealtips AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, da det fremmes
innspill om å tilrettelegge for en urban boligutvikling.
Det er ifølge Arealtips AS ca. 1,5 km til Rud skole, 1,7 km til Sandbekken ungdomsskole.
Videre er det ca. 200-800 meter til Lillestrøm stasjon og nærmeste bussholdeplass.

Kommunedirektørens kommentar:
Store deler av areal ligger i Nitelva og det er derfor ikke aktuelt å bygge ut her. Det er også
viktige natur- og friluftslivsverdier, samt flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor
området. På arealet som er markert KF3, er det allerede en pågående
reguleringsplanprosess (Reguleringsplan for Strandveien).
Kommunedirektøren tilrår at innspillet ikke tas med for videre vurdering i arbeidet med
revisjon av kommuneplanen.
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Korsvegen, Del av gnr. 106 bnr. 7, m.fl., datert 24.08.2020
Det fremmes innspill om å avsette gnr./bnr. 106/7, 106/520 m.fl. fra friområde til boligformål.
Området er på ca. 10,3 daa og ligger mellom gang- og sykkelvei Strømsdalen og
Stalsberghagen kapell. Ifølge Arealtips AS er området et utilgjengelig grøntområde, som er
gjengrodd og består av hageavfall.
Det er foreslått å bygge rekkehus og kjedede eneboliger med carport fra Korsvegen og det er
ønske om å tilrettelegge for et godt bomiljø med småhus, fortau og gatelys. Det foreslås BYA
(bebygd areal) på 50% og høyde på inntil 3 etasjer over Korsvegen.
Arealtips AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, da området ligger i
et etablert bo- og næringsområde sentralt i kommunen. Arealtips AS viser også til at det er
etterspørsel etter boliger som har kort avstand til transport, service og dagligvarebutikk.
Det er ifølge Arealtips AS ca. 800 meter til Løvenstad skole, 1,6 km til Sandbekken
ungdomsskole og ca. 150 meter til nærmeste bussholdeplass.

Kommunedirektørens kommentar:
Området er i dag avsatt til friområde i kommuneplanen, samt reguleringsplan for ny gang- og
sykkelvei Strømsdalen. Deler av området er også kartlagt som svært viktig friluftslivsområde
og er definert som grønnkorridor i naturbase. Grønnkorridor er ifølge naturbase en del av
transportsystemet for gående og syklende og er viktige forbindelseslinjer som knytter
sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene. Slike korridorer
skal ha et grønt hovedpreg. Det er viktig å bevare eksisterende grøntområder og
forbindelser. Areal ligger også i en bratt skråning og anses som uegnet for utbygging.
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Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at innspillet ikke tas med for videre
vurdering i arbeidet med revisjon av kommuneplanen.
Stallbakken 1-13, del av gnr. 106 bnr. 627 m.fl., datert 24.08.2020
Det fremmes innspill om å avsette følgende gnr./bnr. til sentrumsformål og boligformål: del av
106/627, 665, 666, 667, 678, 679, 680, 700, 759 m.fl.
Området er på ca 12,7 daa og er avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan. I
reguleringsplan for Østre Strøm, felt D – vest er området avsatt til forretning/kontor/industri,
friområde, felles lek, felles avkjørsel og parkering.
Det fremmes forslag om å tilrettelegge for høy utnyttelse, urban bebyggelse med næring i 1.
etasje og boliger i de øvrige etasjer, samt parkeringskjeller, møteplasser og torg.
I innspill fremgår det videre at det i dag er butikker, lager, småindustri med mer innenfor
foreslått avgrensning. Det er ifølge Arealtips AS ca. 1 km til Løvenstad skole, 1,7 km til
Sandbekken ungdomsskole og ca. 10 meter til nærmeste bussholdeplass, Furukollen.
Arealtips AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, da området ligger i
et etablert bo- og næringsområde sentralt i kommunen med kort avstand til servicetilbud og
offentlig kommunikasjon. Arealtips AS viser også til at det er etterspørsel etter lettstelte
boliger med kort avstand til transport, service og dagligvarebutikk.

Kommunedirektørens kommentar:
Området er avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan og næringsformål i
reguleringsplan. Det er viktig for kommunen å ivareta behovet som finnes for lokalisering av
mindre næringsvirksomheter som i tillegg til kontorer også har behov for noe lagerplass. Det
er fremdeles ønske om å beholde dagens formål og utnyttelse på den vestre delen av
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området. Innspillet innebærer for øvrig ikke at det er behov for noen arealbruksendring,
ettersom sentrumsformålet inneholder både bolig, næring og tjenesteyting.
Kommunedirektøren tilrår at innspillet ikke tas med for videre vurdering i arbeidet med
revisjon av kommuneplanen.

Furukollen, gnr. 106 bnr. 7 m.fl., datert 24.08.2020
Det fremmes innspill om å avsette følgende gnr./bnr. fra offentlig tjenesteyting til boligformål
og en mindre del friområde: 106/7, 106/318, 106/327, 106/158, 106/547,106/7/6, 106/7,5,
114/1 m.fl.
Området er på ca. 50,6 daa og ligger på Furukollen, som grenser til marka. Innenfor området
ligger det noen boliger og skihoppanlegget som tidligere lå her er nå fjernet.
Det er foreslått å bygge rekkehus, flermannsboliger, lavblokker og terrasseblokker mot vest
innenfor avgrensningen. Det er ønske om svært høy utnyttelse. Adkomst til området er
foreslått fra Ragnhild Jølsens veg.
Arealtips AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, da området ligger i
et etablert bo- og næringsområde sentralt i kommunen med kort avstand til servicetilbud og
offentlig kommunikasjon.
Det er ifølge Arealtips AS ca. 1 km til Løvenstad skole, 1,7 km til Sandbekken ungdomsskole
og ca. 10 meter til nærmeste bussholdeplass, Furukollen.

Side 12 av 31

Dato: 07.10.2020

Kommunedirektørens kommentar:
Forslag til formålsendring må ses opp mot behovet for offentlig tjenesteyting i området.
Området ble lagt inn i arealdelen for 2015-2025 i forbindelse med mulig behov for bygging av
ny barneskole. Det foreligger ingen konkrete planer i dag om dette og fremtidig egnet
arealbruk for området må vurderes videre i prosessen.
Deler av området ligger over Rælingstunnelen, som potensielt kan medføre at deler av areal
ikke er egnet for en eventuell utbygging grunnet byggegrense fra tunnel. Furukollen er også
svært bratt flere steder og mesteparten av området er kartlagt som svært viktig
friluftslivsområde. Natur- og friluftlivsverdier, samt andre viktige kriterier må også vurderes
videre i prosessen.
Kommunedirektøren tilrår at innspillet tas med for videre vurdering i arbeidet med revisjon av
kommuneplanen.

Aleksander Hellum – Furukollvegen 3, gnr. 106 bnr. 158, datert 25.06.2020
Hjemmelshaver av gnr. 106 bnr. 158 ønsker at eiendommen endres fra offentlig tjenesteyting
til boligformål, slik at hjemmelshaver kan utnytte sin tomt ved fornying eller utbyggelse.
Hjemmelshaver av gnr. 106 bnr. 158 foreslår videre at de resterende arealer som avsatt til
offentlig tjenesteyting beholder samme formål eller at deler av det endres til friområde.

Kommunedirektørens kommentar:
Forslag til formålsendring må ses opp mot behovet for offentlig tjenesteyting i området.
Området ble lagt inn i arealdelen for 2015-2025 i forbindelse med mulig behov for bygging av
ny barneskole. Det foreligger ingen konkrete planer i dag om dette. Kommunedirektøren tilrår
at innspillet tas med for videre vurdering i arbeidet med revisjon av kommuneplanen.
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STIMA AS - Sleppenvegen gnr./bnr. 105/28, 105/46, 105/61 m.fl., datert 24.08.2020
Det fremmes innspill om å avsette deler av følgende gnr./bnr. fra LNF-formål til boligformål:
105/28, 46, 61, 129, 321, 300, 301, 302, 59, 113, 117.
Store deler av foreslått område ligger innenfor marka og en mindre del grenser opp mot
marka. Eiendommene som ligger innenfor marka er avsatt til LNF-formål og eiendommene
som ligger utenfor er avsatt til boligformål og en mindre del friområde i kommuneplanens
arealdel. Området innenfor marka er ikke bebygd og består av skog.
Areal på området er på ca. 134,1 daa og ligger ved Sleppenvegen. Videre fremgår det i
innspill at tenkt utbyggingspotensial og utnyttelse vil belyses senere i prosessen ved
igangsetting av regulering av området, men det fremmes forslag om å tilrettelegge for blokkog boligbebyggelse. Det foreslås at ca. 7,4 daa avsettes til boligformål og ca. 9 daa beholdes
som LNF-formål innenfor den del av området som grenser opp mot marka.
Ifølge STIMA AS er det behov for å tilrettelegge for boliger for eldre og boliger for unge
førstegangsetablerere i Rælingen. I innspill fremgår det også at store deler av eiendommene
som er foreslått skal bygges ut, er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde.
STIMA AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, samt nasjonale og
regionale føringer, da området ligger nord i Rælingen kommune og det er nærhet til handelsog tjenestetilbud, samt offentlig kommunikasjon. Det er ifølge STIMA AS ca. 10-15 minutters
gange til nærliggende handelsfunksjoner på Buholen, nærmeste skole og barnehage.
Bussholdeplass ligger ca. 150 meter fra området.

Kommunedirektørens kommentar:
Store deler av arealet er en del av Rælingsåsen og ligger innenfor markagrensa. Området er
kartlagt som svært viktig friluftsområde.
Med bakgrunn i Klima- og miljødepartementets brev datert 20.10.2015 ble det invitert til at
markakommunene kunne komme med forslag om lovforslag til grenseendringer av marka.
Det ble da fremmet forslag om å endre markagrensa, slik at Rælingsåsen kunne
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tilrettelegges for boligutbygging. Klima- og miljødepartementet fattet vedtak om å ikke legge
inn Rælingsåsen som utbyggingsformål.
Det mindre området som ligger utenfor markagrensa er også kartlagt som svært viktig
friluftslivsområde. Kommunedirektøren mener at det er viktig å ivareta nærturterrengområder
som ligger i tilknytning til marka. Videre har kommunen en arealstrategi om at det skal rettes
innsats mot tettstedsutvikling, at det skal være fokus på fortetting i tilknytning til eksisterende
bebygde områder og at det skal tilrettelegges for en samordnet areal- og transportutvikling.
Dette innebærer prinsippet med å starte å bygge innenfra og ut.
Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at innspillet ikke tas med for videre
vurdering i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Arealtips AS på vegne av Øvre Aamodt gård v/Finn Søbakken m.fl, datert 31.08.2020
Arealtips AS fremmer på vegne av Øvre Aamodt gård v/Finn Søbakken m.fl om å avsette del
av gnr./bnr. 103/1 fra LNF-formål til boligformål.
Området er på ca. 8,4 daa og ligger ovenfor Øvre Rælingsveg i nærheten av Kvartsvegen,
og grenser til marka. Det er foreslått å bygge tomannsboliger og rekkehus på området, som i
dag består av skog. Det foreslås BYA (bebygd areal) på minst 30%. Adkomst til området er
foreslått at skal gå via Granittvegen/Kvartsvegen.
Arealtips AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, nasjonale og
regionale føringer, da det som foreslås innebærer en mindre fortetting av eksisterende
småhusområde og det er kort avstand til servicetilbud og offentlig kommunikasjon.
Det er ifølge Arealtips AS ca. 1,3 km til offentlige tjenester, barneskole, ungdomsskole og
videregående. Nærmeste barnehage ligger ca. 50 meter fra området. Det er ca. 350 meter til
nærmeste bussholdeplass, Øgardshøgda.
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Kommunedirektørens kommentar:
Området grenser til marka og er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde.
Kommunedirektøren mener det er viktig å ivareta nærturterrengområder som ligger i
tilknytning til marka. Området er stedvis relativt bratt.
Videre har kommunen en arealstrategi om at det skal rettes innsats mot tettstedsutvikling, at
det skal være fokus på fortetting i tilknytning til eksisterende bebygde områder og at det skal
tilrettelegges for en samordnet areal- og transportutvikling. Dette innebærer prinsippet med å
starte å bygge innenfra og ut. Kommunen har en stor andel utbyggingsarealer med stort
utnyttelsespotensial langt frem i tid utover kommende planperiode også nord i kommunen.
Det er flere reguleringsplaner nord i kommunen som ikke er vedtatt eller startet opp. I nord er
det i dag et potensial på 2490.
Selv om området ligger noe lengre unna selve sentrumsområdet på Fjerdingby enn det som i
plansammenheng normalt regnes som akseptabel gangavstand til kollektivknutepunkt, er
den innenfor det som vurderes som gangavstand til skole når nye Fjerdingby skole står klar.
Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at innspillet tas med for videre
vurdering i arbeidet med revisjon av kommuneplanen.
Aaamodt utvikling AS og Bakke Leiligheter AS – Øvre Aamodt, gnr. 103 bnr. 1, datert
21.08.2020
Aamodt utvikling AS og Bakke Leiligheter AS fremmer innspill om at del av eiendom gnr. 103
bnr. 1 (Aamodtjordet) endres fra LNF-formål til kombinert bebyggelse- og anleggsformål
(boligbebyggelse, næring, forretning, offentlig/privat tjenesteyting).
Området består i dag av fulldyrka jord og har beliggenhet mellom Øvre og Nedre
Rælingsveg, innenfor Fjerdingby skolekrets. Avstand til Lillestrøm togstasjon er ca. 2 km og
til Fjerdingby er det ca. 1,4 km. I innspillet vises det videre til at det er ca. 400-500 meter til
butikk og apotek på Aamodt, samt ca. 500 meter til de nærmeste barnehagene. Det fremgår
også at det er busstopp på Øvre og Nedre Rælingsveg med ca. 100-200 meter gangavstand.
Aamodt utvikling AS og Bakke Leiligheter AS har lagt ved et mulighetsstudie, som viser et
forslag til hvordan området kan utvikles og mulig utbyggingspotensial. Området er på 62,2
daa og det foreslås å bygge ut ca. 650 boenheter i lav blokkbebyggelse med varierte
byggehøyder. Foreløpig foreslått utnyttelse (BRA) for bebyggelse over terreng er ca. 55.000
m2. Forslagsstiller har ønske om å utvikle gode boliger med et sentralt boligmiljø, hvor det
tilrettelegges for gate, plass, torg, felles gårdsrom, aktivitetspark, lekeplasser, cafe med mer.
Det er også foreslått en parkeringsdekning på 0,8 pr boenhet.
Forslagsstillere viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi om at utbygging
skal skje nord i kommunen, samt RATP om at 80% bolig- og arbeidsplassvekst skal skje
innenfor prioriterte vekstområder.
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Videre fremgår det i arealinnspillet at området ligger innenfor gul og rødstøysone og det er
vurdert at utvikling av området vil medføre økt trafikk.

Kommunedirektørens kommentar:
Arealinnspillet anses ikke å være i tråd med kommunens arealstrategier, nasjonale og
regionale føringer og retningslinjer. Området som foreslås å bygge ut er i dag dyrka mark.
Kommunen er opptatt av jordvern og har en arealstrategi om at sterkt jordvern, bevaring av
miljøverdier og kulturlandskap skal ivaretas. Innspill er derfor ikke i tråd med kommunens
arealstrategi når det gjelder blant annet jordvern, da utbygging vil medføre nedbygging av ca.
62 daa jordbruksareal.
Videre vises det i arealinnspillet til at utbyggingsforslag er i tråd med RATP om at 80% boligog arbeidsplassvekst skal skje innenfor prioriterte vekstområder.
Det er i utgangspunktet Fjerdingby som er kommunens prioriterte vekstområde. I RATP
fremgår følgende forutsetninger dersom utbyggingshensyn skal gå foran vern:
•
•
•

Potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet
Nye arealer som ønskes tatt i bruk til byggeområder har høy arealutnyttelse
En utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i
prioriterte vekstområder

Det ovennevnte gjelder for områder som ligger innenfor prioriterte vekstområder.
Aamodtjordet ligger innenfor inntaksområdet til Fjerdingby skole, men har en avstand til
selve sentrumsområdet/kollektivknutepunktet på Fjerdingby som gjør at det vurderes å ligge
utenfor det som defineres som prioritert vekstområde på Fjerdingby. Nedbygging av dyrka
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mark bør i prinsippet ikke skje og det bør generelt unngås at vekst går foran vern. Dette er
også restriktivt innenfor prioriterte vekstområder og skal i utgangspunktet være siste
alternativ. I RATP fremgår det videre at hensyn til jordbruksareal som har beliggenhet utenfor
prioriterte vekstområder skal ivaretas og ikke bygges ut. Det fremgår også at gjeldende
lovverk som omhandler vern av viktige arealverdier håndheves strengt utenfor prioriterte
vekstområder.
Videre har kommunen en arealstrategi om at det skal rettes innsats mot tettstedsutvikling og
at det skal være fokus på fortetting i tilknytning til eksisterende bebygde områder. Dette
innebærer prinsippet med å starte å bygge innenfra og ut. Kommunen har en stor andel
utbyggingsarealer med stort utnyttelsespotensial langt frem i tid utover kommende
planperiode også nord i kommunen. Det er flere reguleringsplaner nord i kommunen som
ikke er vedtatt eller startet opp. Innenfor Fjerdingby er det et potensiale på 793 boenheter, og
det er viktig at dette potensialet utnyttes før det eventuelt åpnes opp for omfattende
konsentrert utbygging mer perifert i kretsen.
Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at innspillet ikke tas med for videre
vurdering i arbeidet med revisjon av kommuneplanen.

STIMA AS - Vipevegen og Hegrevegen - gnr./bnr 102/41, 102/61, 102/68, 102/135,
102/213, samt del av 102/52, datert 25.08.2020
Det fremmes innspill om å tilrettelegge for bolig/blokkbebyggelse på følgende gnr./bnr.:
102/41, 102/61, 102/68, 102/135, 102/213, samt del av 102/52.
Gnr. 102 bnr. 135 (Aamodt grendehus) er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål
og de resterende eiendommene er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Det
fremmes innspill om at alle eiendommene skal avsettes til boligformål.
Området er til sammen på ca. 14,3 daa og ligger på Aamodt, nord for Fjerdingby. Det vises til
at eiendommene er støyutsatt da de grenser til fv.120, som er en svært trafikkert vei.
Videre fremgår det i innspill at tenkt utbyggingspotensial og utnyttelse vil belyses senere i
prosessen ved igangsetting av regulering av området. Ifølge STIMA AS er det behov for å
tilrettelegge for boliger for eldre og boliger for unge førstegangsetablerere i Rælingen.
STIMA AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, samt nasjonale og
regionale føringer, da området ligger nord i Rælingen kommune og det er kort avstand til
handels- og tjenestetilbud, samt offentlig kommunikasjon.
Det vises til at Aamodtsenteret med dagligvarebutikk og apotek ligger i kort gangavstand, at
det er ca. 100 meter til nærmeste bussholdeplass og barnehage tilgrensende området.
Videre er det ifølge STIMA AS ca. 2 km til Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole og
Rælingen vgs. Avstand til Lillestrøm stasjon er ca. 3,7 km.

Side 18 av 31

Dato: 07.10.2020

Kommunedirektørens kommentar:
Området ligger nord i kommunen og er i tråd med kommunens arealstrategi om utbygging
nord i kommunen. Videre har kommunen en arealstrategi om at det skal være fokus på
fortetting i tilknytning til eksisterende bebygde områder og at det skal tilrettelegges for en
samordnet areal- og transportutvikling. Det er nærhet til offentlig kommunikasjon og
dagligvarehandel. Det ligger bussholdeplass i nærheten av området og det tar ifølge Ruter
ca. 8 minutter til Lillestrøm med buss.
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Kommunen er hjemmelshaver av eiendommen gnr./bnr.102/135, hvor Aamodt grendehus
ligger. Dette området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig kombinert bolig- og
anleggsformål. Funksjonene i Aamodt grendehus skal flyttes til Fjerdingby sentrum.
Området er svært støyutsatt og støyforhold må vurderes videre i prosessen.
Kommunedirektøren tilrår at innspillet tas med for videre vurdering i arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel.
STIMA AS - Tangerudvegen 2, 4, 6 og 8, datert 31.08.2020
Det fremmes innspill om å tilrettelegge for terrassert blokkbebyggelse på følgende gnr./bnr.:
99/58 99/128, 99/129, 99/130 og 99/131.
Eiendommene er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Det fremmes
innspill om å beholde samme formål, men det foreslås å tilrettelegge for en høyere utnyttelse
med terrassert blokkbebyggelse. I dag består eiendommene av eneboligbebyggelse.
Området er på ca. 5,5 daa og ligger på Fjerdingby ved Marikollen. Ifølge STIMA AS er det
behov for å tilrettelegge for boliger for eldre og boliger for unge førstegangsetablerere i
Rælingen. Videre fremgår det i innspill at tenkt utbyggingspotensial og utnyttelse vil belyses
senere i prosessen ved igangsetting av regulering av området.
STIMA AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, samt nasjonale og
regionale føringer, da området ligger på Fjerdingby som er kommunens prioriterte
vekstområde. Det er også kort avstand til handels- og tjenestetilbud, samt offentlig
kommunikasjon.
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Kommunedirektørens kommentar:
Området ligger innenfor Fjerdingby som er kommunens prioriterte vekstområde og har kort
avstand til handels- og tjenestetilbud, samt offentlig kommunikasjon. Kommunedirektøren
tilrår at innspillet tas med for videre vurdering i arbeidet med revisjon av kommuneplanens
arealdel.

Haber Norge AS, gnr. 98 bnr. 1 og gnr. 98 bnr. 6, datert 25.08.2020
Haber Norge AS ønsker at eiendommene gnr./bnr. 98/1 og 98/6 endres fra LNF-formål til
boligformål. Området er på ca. 93 daa og ligger sør for Fjerdingby, mellom Hammarsvegen
og Haugen. I innspillet er det foreslått å bygge terrassert bebyggelse eller blokkbebyggelse.
Haber Norge AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, nasjonale og
regionale føringer, da området har en sentral beliggenhet med nærhet til handels- og
tjenestetilbud og ligger i kort avstand fra Fjerdingby.
Det er ifølge Haber Norge AS ca. 680 meter til Fjerdingby barneskole og ca. 900 meter til
Marikollen. Avstand til Lillestrøm er ca. 5,2 km og Kirkeby er nærmeste bussholdeplass.
I arealinnspillet fremgår det også at området består av viktige naturverdier.

Kommunedirektørens kommentar:
Eiendommene som foreslås å bygge ut består av flere viktige naturverdier. Eiendommene
ligger innenfor hensynssone for bevaring naturmiljø (H560) i kommuneplanens arealdel.
Innenfor denne sonen skal det ikke gjøres inngrep som vesentlig kan endre eller forringe
landskapets art eller karakter.
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Innenfor området er det registrert nasjonalt viktige arter med særlig stor
forvaltningsinteresse. Videre er store deler av området registrert som viktig naturtype. En stor
del av området består av en ravinedal i marin leire med gjennomgående bekk og er kartlagt
som lokalt viktig (C-verdi). Ravinedaler er vurdert som en sårbare naturtyper av
Artsdatabanken. Området består også av gammel boreal lauvskog, som er registrert som
viktig. Skogområdet ligger i ravinesystemene Hammarsvegen og Sørlibekken, med største
arealet i Hammarsvegen-ravinen.
Deler av eiendommen gnr. 98 bnr. 6 er i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
registrert som kulturlandskap med verkekategori 2, og er regionalt og lokalt viktig.
I arealinnspill fremgår ikke forslag til antall boenheter, men det antas at det er ønske om høy
utnyttelse da området er på 93 daa og har en sentral beliggenhet ifølge forslagsstiller.
Området har beliggenhet sør for Fjerdingbykrysset og ligger delvis innenfor Smestad
skolekrets. Det meste av området anses derfor å ligge utenfor Fjerdingby, som er
kommunens prioriterte vekstområde.
Arealinnspillet er ikke i tråd med flere av kommunens arealstrategier, når det gjelder blant
annet at kommunen skal tilrettelegge for en samordnet areal- og transportutvikling, at
utbygging skal skje nord i kommunen, at det skal være fokus på tettstedsutvikling og at det
skal tas hensyn til bevaring av viktige natur- og kulturverdier, samt kulturlandskap.
Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at innspill ikke tas med videre i
prosessen.

STIMA AS - Smestadjordet, del av gnr. 96 bnr. 1, datert 24.08.2020
Det fremmes innspill om å endre del av eiendom gnr. 96 bnr. 1 fra LNF-formål til boligformål.
Området ligger på Smestad og er på ca. 27,4 daa. Det fremmes forslag om å tilrettelegge for
boligbebyggelse. Videre fremgår det i innspill at tenkt utbyggingspotensial og utnyttelse vil
belyses senere i prosessen ved igangsetting av regulering av området.
Det vises også til at det er kartlagt viktige naturverdier (arter av nasjonal
forvaltningsinteresse) og at en del av området er kartlagt som svært viktig friluftsområde.
STIMA AS viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, samt nasjonale og
regionale føringer, da det fokus på fortetting innenfor prioriterte vekstområde og det er
nærhet til handels- og tjenestetilbud, samt offentlig kommunikasjon. Det er ifølge STIMA AS
ca. 350 meter til skole og barnehage, og 250 meter til nærmeste bussholdeplass.
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Kommunedirektørens kommentar:
Det vises til kommunedirektørens kommentar under innspill fra Nina, Ann-Kristin og Tor-Ole
Tveterhagen, som grenser til foreslått innspill. Deler av kommunedirektørens vurdering er på
bakgrunn av dette relevant å trekke fram her, blant annet når det gjelder kommunens
arealstrategier, samt nasjonale og regionale føringer.
Området det ønskes å bygge ut består av flere viktige naturverdier og store deler av området
er registrert som viktig naturtype (ravinedal). Det er også nasjonalt viktige arter med særlig
stor forvaltningsinteresse innenfor området, som er sterkt truet og sårbar. Ravinedaler er
vurdert som en sårbare naturtyper av Artsdatabanken.
Videre har kommunen en arealstrategi som blant annet tilsier at utbygging i framtiden skal
skje nord i kommunen, at det skal tas hensyn til en regional samordnet areal- og
transportutvikling og at det skal tilrettelegges for en framtidig utbygging som begrenser
transportomfanget. Arealinnspillet er ikke i tråd med kommunens arealstrategi, da
eiendommen ligger på Smestad.
Det er som nevnt ikke ønske om å legge til rette for ytterligere utbygging enn det som
allerede foreligger av utviklingsmuligheter sør i kommunen, som er tilstrekkelig langt utover
kommende planperiode. Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at
innspillet ikke tas med videre ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
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Nina, Ann- Kristin og Tor-Ole Tveterhagen – Gnr. 93 bnr. 3, datert 16.08.2020
Hjemmelshavere av gnr. 93 bnr. 3 ønsker at deler av deres eiendom endres fra LNF-formål
til boligformål. Området ligger mellom Smestad og Støtterud og er på ca. 7 daa. I
arealinnspillet foreslås det å bygge inntil 10 frittstående eneboliger innenfor avgrensningen
vist på kartutsnitt og innenfor området som er avsatt til boligformål i kommuneplanens
arealdel. Adkomst til området er foreslått fra Støtterudvegen.
Det er ifølge hjemmelshavere ca. 4 km til Fjerdingby sentrum og ca. 500 meter til nærmeste
bussholdeplass. Videre fremgår det i arealinnspillet at det er ca. 1 km gangavstand til
Smestad barneskole og nærmeste barnehage.
Hjemmelshavere viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, da det er
foreslått å bygge få boliger som ikke vil medføre stor belastning på infrastruktur.
Hjemmelshavere mener også at utbygging av området vil være i tråd med nasjonale og
regionale føringer.
Hjemmelshavere viser videre til at de ikke er kjent med truede naturtyper eller arter i
området. I arealinnspillet påpekes også at tilstøtende område mot nord ikke foreslås avsatt til
boligformål.
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Kommunedirektørens kommentar:
Området det ønskes å bygge ut består av flere viktige naturverdier. Det er nasjonalt viktige
arter med særlig stor forvaltningsinteresse innenfor området, som er sterkt truet og sårbar.
Videre er store deler av området registrert som viktig naturtype. Området består av en
ravinedal i marin leire med gjennomgående bekk og er kartlagt som lokalt viktig (C-verdi),
samt gammel lavblandingsskog. Lavblandingsskogen er også kartlagt som viktig.
Ravinedaler er vurdert som en sårbare naturtyper av Artsdatabanken.
Området er regulert til friluftsområde i reguleringsplan for Smestad, gnr.97, bnr.20 m.fl.
Under dette formålet fremgår det blant annet bestemmelse om at det ikke er tillatt å oppføre
bygg eller anlegg, som kommer i konflikt med områdenes funksjon som friluftslivsområde.
Høydekoter viser at eiendommen er svært kupert og oppføring av bebyggelse i dette
området vil medføre omfattende terrenginngrep.
Videre har kommunen en arealstrategi som blant annet tilsier at utbygging i framtiden skal
skje nord i kommunen, at det skal tas hensyn til en regional samordnet areal- og
transportutvikling og at det skal tilrettelegges for en framtidig utbygging som begrenser
transportomfanget. Arealinnspillet er ikke i tråd med kommunens arealstrategi, da
eiendommen ligger på Smestad.
Innspill er heller ikke i tråd med nasjonale og regionale føringer og retningslinjer, hvor det
blant annet fremgår at vekst skal tilrettelegges i nærhet til ulike handels- og tjenestetilbud og
kollektivknutepunkt, tilsvarende kommunens arealstrategi.
Det er som nevnt ikke ønske om å legge til rette for ytterligere utbygging enn det som
allerede foreligger av utviklingsmuligheter sør i kommunen, som er tilstrekkelig langt utover
kommende planperiode. Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at
innspillet ikke tas med videre ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
Lillestrøm AUF – Støtterudvegen gnr. 95 bnr. 7, datert 22.08.2020
Hjemmelshaver av gnr. 95 bnr. 7 ønsker at deler av deres eiendom endres fra LNF-formål til
boligformål. Området er på ca. 1,4 daa og ligger innenfor Smestad Skolekrets, i nærheten av
Støtterudvegen. Det er foreslått å bygge ut tomten med to boenheter. Det har tidligere stått
en hytte på eiendommen, som nå er revet.
Det er ifølge hjemmelshaver ca. 20 minutter gåavstand til Smestad barneskole, 5 minutter
med buss til Fjerdingby fra Smestad skole og det tar ca. 7 minutter å kjøre fra
Støtterudvegen.
Hjemmelshaver viser til at innspillet er i tråd med kommunens arealstrategi, da eiendommen
har kort avstand til nærmeste bussholdeplass. Hjemmelshaver viser til at det tar ca. 20
minutter å gå til nærmeste bussholdeplass.
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Kommunedirektørens kommentar:
Det vises til kommunedirektørens kommentar under innspill fra Nina, Ann-Kristin og Tor-Ole
Tveterhagen, som ligger innenfor samme område. Deler av kommunedirektørens vurdering
er på bakgrunn av dette relevant å trekke fram her, blant annet når det gjelder kommunens
arealstrategier, samt nasjonale og regionale føringer.
Området er regulert til friluftsområde i reguleringsplan for Smestad, gnr. 97, bnr. 20 m.fl.
Under dette formålet fremgår det blant annet bestemmelse om at det ikke er tillatt å oppføre
bygg eller anlegg, som kommer i konflikt med områdenes funksjon som friluftslivsområde.
Deler av eiendommen ligger innenfor hensynssone for bevaring naturmiljø (H560) i
kommuneplanens arealdel. Innenfor denne sonen skal det ikke gjøres inngrep som vesentlig
kan endre eller forringe landskapets art eller karakter.
Det er som nevnt ikke ønske om å legge til rette for ytterligere utbygging enn det som
allerede foreligger av utviklingsmuligheter sør i kommunen, som er tilstrekkelig langt utover
kommende planperiode. Arealinnspillet er ikke i tråd med kommunens arealstrategi, da
eiendommen ligger på Smestad.
Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at innspill ikke tas med videre i
prosessen.
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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 mener at justering av formålsgrensen kan aksepteres som vist på
kartutsnitt. Justering av formålsgrensen slik at den sammenfaller med eiendomsgrenser vil
ikke medføre videre utviklingspotensial for boligbygging. Kommunedirektøren tilrår at innspill
tas med videre i prosessen.

Martin By og Olaf Holmerud – Deler av gnr. 85 bnr. 2 og gnr. 84 bnr. 2, datert
23.08.2020
Hjemmelshavere ønsker at deler av gnr. 85 bnr. 2 og gnr. og gnr. 84 bnr. 2 endres fra LNFformål til boligformål. Området er på ca. 75 daa og ligger på Grini, innenfor Nordby
skolekrets. Det er foreslått å bygge ut området med ca. 50 boenheter, som i dag består av
skog.
Området lå tidligere inne i arealdelen med boligformål, men er nå avsatt til LNF-formål i
gjeldende kommuneplan. Det er ifølge hjemmelshavere ca. 1,5 km til Nordby barneskole,
200 meter til nærmeste bussholdeplass og 1,5 km til nærmeste dagligvarehandel.
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Kommunedirektørens kommentar:
Det vises til kommunedirektørens kommentar under innspill fra Nina, Ann-Kristin og Tor-Ole
Tveterhagen, som også har beliggenhet sør i kommunen. Deler av kommunedirektørens
vurdering er på bakgrunn av dette relevant å trekke fram her, blant annet når det gjelder
kommunens arealstrategier, samt nasjonale og regionale føringer.
Området (Grini) grenser til marka og er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde.
Kommunedirektøren mener det er viktig å ivareta nærturterrengområder som ligger i
tilknytning til marka. Grini er ikke tilknyttet gang- og sykkelvei og ligger ikke i nærhet av
skole, samt handels- og tjenestefunksjoner. Området anses som bilbasert.
Arealinnspillet er ikke i tråd med kommunens arealstrategi, da eiendommen ligger på
Nordby. Det er som nevnt ikke ønske om å legge til rette for ytterligere utbygging enn det
som allerede foreligger av utviklingsmuligheter sør i kommunen, som er tilstrekkelig langt
utover kommende planperiode. På Nordby foreligger det et potensiale på rundt 260 boliger.
Videre ble det ved forrige revisjon av kommuneplan fremmet innsigelse til arealinnspillet fra
overordna myndigheter. Begrunnelsen for innsigelsen var at arealbruken var i strid med
statlige og regionale føringer og retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Det ble foretatt mekling som ikke førte fram og området ble på bakgrunn av dette tatt ut som
fremtidig boligområde og tilbakeført til LNF-område.
Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at innspill ikke tas med videre i
prosessen.
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Odd Skogsberg – Nedre Rælingsveg 714 gnr. 80 bnr. 14, datert 24.07.2020
Hjemmelshaver av gnr. 80 bnr. 14 ønsker at eiendommen endres fra LNF-formål til
boligformål. Eiendommen ligger på Nordby. Størrelsen på eiendommen er på ca. 10,5 daa
og består av et småbruk.

Kommunedirektørens kommentar:
Det fremgår ikke av arealinnspillet formålet med endringen, forslag til utbyggingspotensial og
antall boenheter. Det antas at det er ønske om å tilrettelegge for utbygging av boliger på
eiendommen, da det fremmes innspill om å endre eiendommen til boligformål.
Kommunen har en arealstrategi som blant annet tilsier at utbygging i framtiden skal skje nord
i kommunen, at det skal tas hensyn til en regional samordnet areal- og transportutvikling og
at det skal tilrettelegges for en framtidig utbygging som begrenser transportomfanget.
Arealinnspillet er ikke i tråd med kommunens arealstrategi om utbygging og fortetting nord i
kommunen, da eiendommen ligger på Nordby.
Innspill er heller ikke i tråd med nasjonale og regionale føringer og retningslinjer, hvor det
blant annet fremgår at vekst skal tilrettelegges i nærhet til ulike handels- og tjenestetilbud og
offentlig kommunikasjon, som er tilsvarende kommunens arealstrategi.
Det er ikke ønske om å legge til rette for ytterligere utbygging enn det som allerede foreligger
av utviklingsmuligheter sør i kommunen, som er tilstrekkelig langt utover kommende
planperiode. Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av det ovennevnte at innspillet ikke tas
med videre ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
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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:
I planprogrammet fremgår det at kommuneplanens gjeldende bestemmelser og retningslinjer
vil bli gjennomgått i planprosessen. Kommunedirektøren tilrår at innspillet tas med og
vurderes videre i prosessen.
Stormyra vel, datert 17.08.2020
Stormyra vel fremmer klage/innsigelse på planprogrammet og 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.
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.
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Kommunedirektørens kommentar:
Planprogrammet setter rammene for arbeidet med kommuneplanen og er en «plan for
planen». Planprogrammet redegjør for formålet med kommuneplanarbeidet, viktige temaer,
planprosessen, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Fastsetting av
Planprogrammet er en prosessledende beslutning og det er ikke anledning til å fremme
verken klage eller innsigelse i forbindelse med høringen eller ved vedtak av planprogrammet.
Prosessledende beslutninger faller ikke under definisjonen av enkeltvedtak.
Videre gjøres det oppmerksom på at Stormyra vel ikke har anledning til å fremme innsigelse,
da de ikke er innsigelsesmyndighet. Hvem som kan fremme innsigelse fremgår av plan- og
bygningsloven § 5-4.
Vedrørende eiendomsrett og kjøpskontrakter vises det til tidligere brev fra kommunen, datert
24.08.2015 og 06.10.2015. I brev datert 24.08.2015 fremgår blant annet følgende
vedrørende eiendomsrett og kjøpekontrakt:
Det er ikke slik at tomtekjøpere ved Stormyrfeltet stiftet noen eiendomsrett over friområdet
ved inngåelse av kjøpekontrakt. Kjøpekontrakten gjelder den enkelte eiendom. Friområdet er
eid av Rælingen kommune. Kjøpekontrakten baserer seg på beskrivelse og bebyggelsesplan
som er tatt inn i prospektet, som viser eiendomsgrenser, arealbruk, osv. Men selve
kjøpekontrakten fører ikke med seg noen eiendomsrett over friområdet. Reguleringsplanen
for området gir heller ikke beboerne eiendomsrett over friområdet.
Slik kommunedirektøren forstår det, fremmes det i utgangspunktet innspill om å endre
område 22 fra boligformål til friområde og LNF-formål i kommuneplanens arealdel.
Det er fremdeles ønske å beholde dette som boligformål. Kommunedirektøren tilrår at innspill
ikke tas med videre i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.
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