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1. Innledning
1.1 Forslagsstiller
Forslagstiller

Fjerding AS

Plankonsulent

Vindveggen Arkitekter AS

Eiendommer/grunneiere
Eiendommer/grunneiere
Eiendommer/grunneiere
Eiendommer/grunneiere

Gnr. 96 bnr. 49
Gnr. 96 bnr. 50
Gnr. 96 bnr. 73
Gnr. 96 bnr. 365

Jens Magnus Nitteberg
901 65 450
jens@nittebergbil.no
Christina Mano
94 00 83 71
christina@vindveggen.no
Nedre Rælingsveg 433 AS
Nedre Rælingsveg 431 AS
Fjerding AS
Romeriksåsen AS

Gnr. 77 bnr. 33 har adkomstrett over gnr. 96 bnr. 73. Det er inngått en avtale om mulighet for
felles avkjørsel for gnr. 96 bnr. 48 og gnr. 96 bnr. 50/49. Gnr. 96 bnr. 50 og gnr. 96 bnr. 49 vil
trolig planlegges som en eiendom. Det ligger infrastruktur i bakken langsmed Nedre
Rælingsveg som må hensyntas.

1.2 Kontaktinformasjon
Forslagstiller

Fjerding AS

Plankonsulent

Vindveggen Arkitekter AS

Jens Magnus Nitteberg
901 65 450
jens@nittebergbil.no
Christina Mano
94 00 83 71
christina@vindveggen.no

1.3 Plannavn
Forslag til plannavn: «Reguleringsplan for Nedre Rælingsveg 423 m.fl.».
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2. Overordna føringer
2.1 Gjeldende plansituasjon
-

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 vedtatt 26.08.2015
Reguleringsplan for Del av Nedre Rælingsveg – undergang ved Myrvold sør, vedtatt
13.02.2019
Reguleringsplan for Myrvold Sør i kraft 14.06.2017
Reguleringsplan for Smedstad, gnr.97, bnr.20 m.fl. i kraft 12.11.2013

Mesteparten av området er uregulert. En spalte av eiendommene langs fv 120 ble regulert i
forbindelse med reguleringsplan for «Del av Nedre Rælingsveg – undergang ved Myrvold sør»,
som midlertidig anlegg- og riggområde (#3) og med endelig formål «næringsbebyggelse» etter
utbygging av trafikkarealene. Den regulerte delen av eiendommene er avsatt til
næringsbebyggelse med feltbenevnelse «BN1-2», noe som anses å være en videreføring av
avsatt formål i kommuneplanen. Bestemmelsene presiserer at «Angitt formål er en gjentakelse
av formål avsatt i kommuneplanens arealdel. Hele feltet ligger utenfor en byggegrenseavstand
på̊ 30 meter fra senterlinje i Nedre Rælingsveg».
Området har i dag adkomst fra en felles regulert vei som ligger innenfor gnr. 96 bnr. 365, med
feltbenevnelse f_SKV7 i reguleringsplan for «Myrvold Sør». Felles avkjøring er også regulert i
reguleringsplan for «Smedstad, gnr. 97, bnr. 20 m.fl.», med feltbetegnelse FV1.
Avkjørsel/felles vei overlapper delvis i planene.
I kommuneplanens arealdel er mesteparten av planområdet avsatt til næring mens en liten
del, sammenfallende med felles adkomstvei, er avsatt til boligformål. Planlagt tiltak anses å
være i tråd med overordnet plan og å ikke komme inn under reglene om konsekvensutredning.
I overordnet strategi for regional areal- og transportstruktur er styrking av regionale byer
spesielt, og bybåndet generelt, vektlagt. De regionale byene og bybåndet skal ta en høy andel
av veksten i befolkningen og arbeidsplasser. Smestad er ikke en prioritert lokal by eller tettsted
i regional plan for areal og transport. På grunn av nærføring til fylkesvei er planområdet
støyutsatt og derfor godt egnet for næringsvirksomhet, som ikke er et støyfølsomt bruksformål.
Type næringsvirksomhet som planlegges her er ikke det som typisk vil anses som attraktivt for
å skape et levende sentrum – det vil si næringsvirksomheter som bør lokaliseres i Fjerdingby
sentrum. Gjeldende planområde anses derfor som godt egnet for tenkte formål.
En utvikling her vil ikke gå på bekostning eller være konkurrerende for næringsvirksomheter i
kommunesentrum/Fjerdingby som skal utvikles som et attraktivt og levende tettsted.
Planforslaget forventes videre ikke å legge opp til arbeidsintensive næringer som medfører
nevneverdig økt transportbehov. Planområdet har forholdsvis god kollektivdekning med
bussavganger hver halvtime mot kommunesentrum og kollektivknutepunkt på Fjerdingby eller
kollektivterminal i Lillestrøm med mulighet for overgang til tog. Det er videre gode gang- og
sykkelforbindelser og sykkelavstand til Fjerdingby sentrum. På bakgrunn av ovennevnte anses
at planforslaget vil være i tråd med kommuneplanens arealdel, kommunens planstrategi og
regional plan for areal og transport.
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2.2 Statlige planretningslinjer
Statlige planretningslinjer av relevans for planarbeidet:
-

Regional plan for handel, service og senterstruktur (2018)
Regional plan for klima og energi i Akershus (2018)
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)

Vi anser at ovennevnte planer blir relevante for planarbeidet og må legges til grunn for en god
utvikling. Planlagt utvikling anses å være i tråd med hovedføringene i disse planene.
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er at
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur.
Retningslinje 10 Rett Virksomhet på rett sted i Regional plan for areal og transport påpeker at
alle kommuner skal kunne legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i sine fortrinn
og at lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene om rett virksomhet på rett
sted. Dette understøttes av kapittel 3.1 Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og
tjenester i regional plan for handel, service og senterstruktur. Planforslaget vil ikke legge til
rette for en næringsutvikling her som kan undergrave Fjerdingby sentrums funksjon som
kommunesenter. Det anses derfor at planlagt utvikling vil være i tråd med føringene i rett
virksomhet på rett sted.
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3. Viktige innledende vurderinger
3.1 Historikk
Planområdet ligger langsmed en fylkesvei. Eksisterende næringsbebyggelse langs fylkesveien
ligger i en avstand på ca. 19 til 28 meter fra veimidte. Det er tidligere gitt tillatelse til oppføring
av bygg innenfor gnr. 96 bnr. 49 ca. 15 meter fra veimidte som ikke er realisert. Etter den tid
er trafikkarealene i området vesentlig oppgradert og det er bygget en gang- og sykkelvei. Vi
håper at fylkeskommunen/Statens vegvesenet kan tillate bygging i en avstand på 15 meter fra
midten av gang- og sykkelveien – noe som ville tilsvart standard byggegrense fra gang- og
sykkelvei i henhold til Veglova § 29, 2. ledd.

3.2 Steds- og tomteanalyse
Planområdet befinner seg på Smestad, ca. 2 km sør for Fjerdingby i Rælingen kommune,
langs vestsiden av fylkesvei 120/Nedre Rælingsveg, og like ved et boligfelt som er under
oppføring. Boligfeltet oppleves ikke så nære næringsområdet ettersom boligene bygges i bratt
terreng oppover lia. På andre siden av fylkesveien, finnes Smestad skole, Smestadtoppen
barnehage samt et større boligområde. Innsjøen Øyeren ligger ca. 700 meter øst og 95
høydemeter nedenfor området, noe som gir svært god utsiktsmuligheter mot innsjøen. Mange
bygninger i området henvender seg derfor østover.
Ettersom gnr. 96 bnr. 73 tidligere har vært et masseuttak/pukkverk, ligger eiendommen i en
grop og er delvis omgitt av bratte skråninger. Eiendommen har lite vegetasjon og framstår som
brakk. Hva gjelder øvrige eiendommer er også disse sterkt preget av menneskelig aktivitet og
uten vegetasjon. Gnr. 96 bnr. 50 er dessuten bebygget med et eldre næringsbygg.
Tiltaket vil tilpasses landskap og omgivelser og forventes ikke å få særlig virkning på området.

3.3 Tomtens egnethet
Som forarbeid til planprosessen er det utarbeidet en volumstudie. I volumstudien er tenkt
utbyggingsområde analysert, og det er laget noen raske skisser med uttesting av mulig
utviklingskonsept (se vedlegg 2) med lagerenheter og minilager. Det forutsettes at
eksisterende innenfor gnr. 96 bnr. 50 rives.
Høyde- og volummessig forventes nye næringsbygg å være ganske tilsvarende eksisterende
bebyggelse innenfor området, to til tre fulle næringsbyggetasjer. Ettersom gnr. 96 bnr. 73
tidligere har vært et masseuttak/pukkverk, ligger eiendommen i en grop og er delvis omgitt av
bratte skråninger. Med bakgrunn i forannevnte anses at denne eiendommen tåler å være noe
høyere bebyggelse (3 etasjer).
Planområdet anses som bebyggbar og godt egnet for tenkt utvikling med næringsvirksomhet.

3.4 Vurdering av viktige hensyn
I henhold til Miljødirektoratet karttjeneste på nett, «miljøstatus» er det ikke registrert
kulturminner innenfor planområdet. Kongeveien og et kulturminne (rydningsrøyser «Holt»)
finnes en del øst for området, på andre siden av fylkesveien. Det er registrert flere fremmede
arter langsmed fylkesveien (hagelupin, kanadagullris og honningknopurt). Litt nord for området
og på andre siden av fylkesveien er det registrert en truet art, gulstripet bjørneblomsterflue. I
forbindelse med planarbeidet vil det gjøres ytterligere rede for naturmangfold og oppfølging av
kravene i naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12.
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Ettersom gnr. 96 bnr. 73 tidligere har vært et masseuttak/pukkverk, ligger eiendommen i en
grop og er delvis omgitt av bratte skråninger. Eiendommen har lite vegetasjon og framstår som
brakk. Hva gjelder øvrige eiendommer er også disse sterkt preget av menneskelig aktivitet og
uten vegetasjon. Gnr. 96 bnr. 50 er dessuten bebygget med et eldre næringsbygg.
På grunn av ovennevnte sterke preg på menneskelig aktivitet og graving/sprengning anses
det som lite sannsynlig med kulturminnefunn innenfor planområdet. Landskapet er også sterk
preget av tidligere aktivitet. Sannsynlighet for funn av verdifull fauna og flora anses som
begrenset.
Hva gjelder barn og unges interesser antas det at planforslaget ikke vil medføre formål eller
aktiviteter som kan anses som attraktive for barn og unge. Det ligger en del boliger og Smestad
skole i nærheten av planområdet og det vil i alle fall være viktig å sikre området forsvarlig og
påse at trafikksikkerheten ivaretas. Med bakgrunn i områdets godt utbygget gang- og
sykkelnettverk med nylig oppgradert trafikkarealer/kryss anses at myke trafikanters interesser
vil fortsatt være godt ivaretatt etter en utvikling her.
I henhold til NVEs karttjeneste på nett virker ikke området å være berørt av flom. Topografien
tilsier videre at overvann og ekstrem nedbør bør kunne fordrøyes lokalt og føres trygt til
vannresipient. Planområdet ligger under maringrense, men områdets tidligere bruk som
pukkverk/masseuttak samt synlig fjell i dagen tilsier at grunnforholdene trolig er gode og egnet
for tenkt bruk.
Bygg og utearealer vil planlegges etter prinsippene om tilgjengelighet for flest mulig i tråd med
kravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Området er delvis bebygget fra før av og er følgelig
tilknyttet vann- og avløp og har tilkomst fra offentlig vei.
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4. Planforslaget
4.1 Formål
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en videreutvikling av eksisterende
næringseiendommer på Smestad.
Det tenkes etablert bygg for næringsvirksomhet innenfor planområdet. Det ønskes mulighet
for lager, kontor (administrasjon) og håndverksvirksomhet/lett industri. Bruken er ikke helt
avklart, men en kombinasjon av lager-/håndverksvirksomhet for mindre foretak med tilhørende
kontor og lagerenheter virker sannsynlig. Selveier lagersesjoner av varierende størrelse, til
bruk for foretak eller private, velegnet til eksempelvis lagring av varer, vinterlagring av båt,
campingvogn, eller lagerplass til det man måtte ønske kan være aktuelt. Dette vil kunne være
praktisk for små foretak med behov for spesialtilpasset lagerplass av eksempelvis deler eller
av lite brukt utstyr eller for familier med for lite lagringsplass i egen bolig. Mer presis bruk vil
klarlegges i forbindelse med planarbeidet. Det tenkes at området vil fortsatt betjenes av den
felles adkomstveien og at mulighet for felles parkeringsløsning for gnr. 96 bnr. 49 og 50 vil
vurderes.
Som forarbeid til planprosessen er det utarbeidet en volumstudie. I volumstudien er tenkt
utbyggingsområde analysert, og det er laget noen raske skisser med uttesting av mulig
utviklingskonsept (se vedlegg 2) med lagerenheter og minilager.
Høyde- og volummessig forventes nye næringsbygg å være ganske tilsvarende eksisterende
bebyggelse innenfor området, to til tre fulle næringsbyggetasjer. Ettersom gnr. 96 bnr. 73
tidligere har vært et masseuttak/pukkverk, ligger eiendommen i en grop og er delvis omgitt av
bratte skråninger. Med bakgrunn i forannevnte anses at denne eiendommen tåler noe høyere
bebyggelse (3 etasjer).
Næringsbygningene skal bygges funksjonelt og hensiktsmessig for tenkt bruk. Det skal
tilstrebes god områdetilpasning og tomteutnyttelse.

4.2 Avgrensning
Det foreslås en avgrensning på ca. 6,1 daa. (utsnitt fra kart vises på neste side, se for øvrig
vedlegg 1). Forslagstiller har vært i kontakt med de andre næringsgrunneierne i området og
de ønsker overhodet ikke å være med i en reguleringsprosess. Planområdet omfatter derfor
eiendommene som tenkes utviklet: gnr. 96 bnr. 49, 50 og 73 – i tillegg til en felles regulert
adkomstvei til området som ligger innenfor gnr. 96 bnr. 365.
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4.3 Forventede problemstillinger
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Det ligger noe infrastruktur i grunnen, blant annet noe NRV-ledning, som må ivaretas.

4.4 Virkninger
På grunn av topografien i området er planområdet noe adskilt fra tilliggende boligområde og
fylkesveien danner videre en barriere mot annen bebyggelse østover. Fjernvirkning blir også
begrenset på grunn av landskapet/de bratte skråningene i bakkant. Dette vil også føre mtil at
sol-/skyggevirkning blir veldig begrenset. Trafikkarealer og gang- og sykkelnettverk i området
virker godt/robust utbygd, også hva gjelder kapasitet. Det forventes ikke at planarbeidet vil få
særlige virkninger utover planområdet.
Det er ingen kjente berørte vesentlige interesser per nå.
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4.5 Alternativer
Utover 0-alternativet, det vil si dagens situasjon med realisasjon av allerede regulert planer,
vurderes det ingen andre alternativer/alternativ plassering av tenkt utvikling.

4.6 Planområdets omfang
Det ønskes mulighet for lager, kontor (administrasjon) og håndverksvirksomhet/lett industri.
Bruken er ikke helt avklart, men en kombinasjon av lager-/håndverksvirksomhet for mindre
foretak med tilhørende kontor og lagerenheter virker sannsynlig. Det er egentlig for tidlig i
prosessen for å kunne angi eksakte anslag av byggeområdets omfang. Fotavtrykket på
næringsbygg som er vist i tidlig volumstudie er eksempelvis på rundt 1500 m2 bebygget areal.
Dersom man antar at det bygges mesanin tilsvarer det ca. 3000 m2 bruksareal og noe mer
dersom det bygges fulle etasjer.

4.7 Skisser av forslag
Som forarbeid til planprosessen er det utarbeidet en volumstudie. I volumstudien er tenkt
utbyggingsområde analysert, og det er laget noen raske skisser med uttesting av mulig
utviklingskonsept (se vedlegg 2).
Forslag til planavgrensning legges ved, se vedlegg 1.

4.8 Samfunnssikkerhet
Regulering av næringsvirksomhet forventes ikke å medføre særlige uheldige virkninger når
formålet er avklart i overordnet plan og planforslaget er av såpass beskjeden størrelse og
omfang.
I forbindelse med planarbeidet vil det utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) i tråd med metode beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (bokmål – utgitt april 2017). ROSanalysen vil hjelpe til å avdekke eventuelle risikoer og til å skape nødvendig
kunnskapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet.
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5. Om planprosessen
5.1 Forslag til fremdrift
Fordi kommunen har ansvaret for både rammer, innhold og fremdrift av planarbeidet, må
prosessen legges opp som et tett samarbeidsprosjekt mellom kommunen og de private.
Nedenfor følger en veldig grov fremdriftsplan som vil mest trolig vil måtte justeres underveis i
prosessen.
-

Oppstartsmøte: April 2021

-

Annonsering/varsel om oppstart: Mai 2021

-

Merknadsfrist: Juni 2021

-

Innsendelse av planforslag: August/September 2021

-

1. gangsbehandling: November/Desember 2021

-

Planforslag til høring og offentlig ettersyn

-

Merknadsfrist – 6 uker fra kunngjøring av behandling: Januar/Februar 2022

-

Innsendelse av revidert planforslag: Våren 2022

-

2. gangsbehandling/Sluttbehandling: Våren/Tidlig sommer 2022

-

Endelig fastsettelse – 4 uker etter annonsering av endelig vedtak

5.2 Varsel om oppstart
Berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte vil varsles direkte etter
avtale og i tråd med liste fra Rælingen kommune ved planavdelingen.
Oppstart av planarbeidet vil kunngjøres i minst én alminnelig lest lokalavis og på kommunens
nettsider etter henvisning og avtale med Rælingen kommune ved planavdelingen.
Planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet vil gjøres tilgjengelig for innsyn på kommunens
nettsider.

5.3 Medvirkning
Det forventes tett dialog med kommunen og med eventuelle berørte fagmyndigheter.
Det vil settes en rimelig høringsfrist fra kunngjøring av oppstart av planarbeid på 30 dager,
eller mer etter avtale med Rælingen kommune ved planavdelingen. Etter at merknadsfristen
er ute, vil selve planforslaget sammen med nødvendige utredninger bli utarbeidet for deretter
å bli sendt Rælingen kommune ved planavdelingen. Planavdelingen vil deretter saksbehandle
planforslaget og forberede saksfremlegg for politisk 1.gangsbehandling.
Ved politisk 1. gangsbehandling vil forslag til reguleringsplan enten avvises eller sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil da bli anledning til å komme
med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling. Berørte
myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte vil underrettes særskilt. Når
merknadsfristen er ute, vil kommunen forberede og ta saken opp til sluttbehandling med de
merknader som er kommet inn.
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6. Vurdering av konsekvensutredning
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding
Vurdering:
Planforslaget kommer ikke inn under kriteriene for konsekvensutredning iht. § 6.
§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha
melding
Vurdering:
Planforslaget kommer ikke inn under kriteriene for konsekvensutredning iht. § 7.
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
for miljø eller samfunn (etter § 10)
Vurdering:
Planforslaget vil kunne anses å være et mindre tiltak iht. Forskrift om konsekvensutredninger
vedlegg II punkt 11 bokstav j) som skal konsekvensutredes dersom det kan få vesentlige
virkninger.
Planforslaget anses å ikke komme inn under kriteriene for konsekvensutredning iht. § 8 og
anses heller ikke å kunne medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn som skulle
tilsi en konsekvensutredning iht. § 10.
Konklusjon:
Ettersom tenkt utvikling er i tråd med overordnet plan og under 15.000 m2 bruksareal anses
ikke planarbeidet å komme inn under kravene om konsekvensutredning for næringsbygg jf.
Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg I punkt 24. Planforslaget vil være et mindre tiltak
iht. Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg II punkt 11 bokstav j) som vurderes å ikke
medfølge fare for vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Planforslaget anses å ikke komme inn under kravene om konsekvensutredning for
næringsbygg.
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7. Annet
I forbindelse med oppstartsmøte ønsker forslagsstiller i nødvendig grad å få avklart og tilsendt
følgende informasjon dersom relevant:
-

Kommunale planer, både for det aktuelle og tilstøtende områder

-

Kommuneplan, kommunedelplan, områdereguleringsplan, detaljreguleringsplan

-

Eventuelle bestemmelser om felles byrom/offentlige rom, parkeringsnormer, mv.

-

Eventuelle føringer knyttet til utbyggingsavtaler

-

Eventuelle krav om trafikksikkerhetstiltak

-

Kart over teknisk infrastruktur, naturmangfold, støy, luftkvalitet, kulturminner,
landbruksinteresser, trafikk, grunnforurensning, barnehagedekning, skolekapasitet,
skoletråkk, m.m.

-

Eventuelle spesielle hensyn knyttet til barn og unge

-

Kommunale føringer med hensyn til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

-

Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser som anses berørt

-

Regionale planer av betydning, som f.eks. areal- og transportplaner, senterstruktur,
masseforvaltningsplaner o.l.

-

Kommunale maler som ønskes benyttet

-

Planidentitet

-

Varslingslister

Med vennlig hilsen
VINDVEGGEN ARKITEKTER AS

Christina Mano
Arkitekt MNAL

Vedlegg:
1. Forslag til planavgrensning
2. Tidlig volumstudie
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