Gnr/Bnr:
Til naboer, berørte parter, høringsinstanser m.fl.

08.06.2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG FORHANDLINGER OM
UTBYGGINGSAVTALE – NÆRINGSOMRÅDE I NEDRE RÆLINGSVEG 423 m.fl.,
GNR./BNR. 96 / 47, 48, 49, 50, 73, og 365 samt 97 / 21 og 33 – PlanID 3027-239
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for ovennevnte
eiendommer i Rælingen kommune. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale varsles samtidig.
Planområdet
Planområdet ligger på Smestad, ca. 2 km sør for Fjerdingby, langs vestsiden av fylkesvei 120/Nedre
Rælingsveg, og like ved et boligfelt 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.
Planområdet fremgår av vedlagte kartutsnitt, og har et areal på ca. 13,6 daa. Det er kun gnr. 96 bnr.
49, 50, 73 (ca. 5,2 daa.) som planlegges utviklet. Gnr. 96 bnr. 73 har lite vegetasjon, framstår som
brakk og ligger i en grop/er delvis omgitt av bratte skråninger da eiendommen tidligere var et
masseuttak/pukkverk. Gnr. 96 bnr. 49 og 50 er også sterkt preget av menneskelig aktivitet og uten
vegetasjon og sistnevnte eiendom innebærer videre et eldre næringsbygg.
Planområdet omfatter for øvrig felles adkomstvei gnr. 96 bnr. 365 og næringseiendommer der
eksisterende bruk tenkes videreført da grunneierne ikke ønsker å være med i reguleringsprosessen.
Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en videreutvikling av eksisterende
næringseiendommer på Smestad. Området vil betjenes av eksisterende felles adkomstvei. Det
ønskes tilrettelagt for næringsvirksomhet, nærmere bestemt en kombinasjon av lager, kontor
(administrasjon) og håndverksvirksomhet/lett industri. Næringsbyggene skal bygges funksjonelt og
hensiktsmessig for tenkt bruk. Det skal tilstrebes god områdetilpasning og tomteutnyttelse. Endelig
bruk vil klarlegges i forbindelse med planarbeidet, men en kombinasjon av lager/håndverksvirksomhet for mindre foretak med tilhørende kontor og lagerenheter virker sannsynlig.
Som forarbeid til planprosessen er det utarbeidet en volumstudie der tenkt utbyggingsområde er
analysert, og det er laget noen raske skisser med uttesting av mulig utviklingskonsept. Høyde- og
volummessig forventes nye næringsbygg å være ganske tilsvarende eksisterende bebyggelse
innenfor området, to til tre fulle næringsbyggetasjer. Da gnr. 96 bnr. 73 ligger i en grop og er delvis
omgitt av bratte skråninger, anses at denne eiendommen tåler noe høyere bebyggelse (3 etasjer).
Planområdets forhold til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Planområdet ligger på Smestad, altså utenfor prioritert utviklingsområde i Rælingen kommune. På
grunn av nærføring til fylkesvei er planområdet støyutsatt og derfor godt egnet for et ikke støyfølsomt
bruksformål som næringsvirksomhet. Type næring 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. En utvikling av næringsområdet på Smedstad vil derfor ikke være
konkurrerende for næringsvirksomheter i Fjerdingby og kommunens områder nordover.
Planforslaget forventes ikke å medføre nevneverdig økt transportbehov da det ikke planlegges for
plasskrevende varer og det ikke legges opp til arbeidsintensive næringer. 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.
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Ønsket avklaring fra fylkeskommunen
Planområdet ligger langsmed fylkesvei 120 og eksisterende næringsbebyggelse 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. Det ønskes avklart hvorvidt det kan
tillates 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. Det ønskes videre
avklart hvorvidt arealene mellom byggegrense og gang- og sykkelvei kan brukes til grønnstruktur og
parkering på mark såfremt disse ikke kommer i konflikt med frisikt. Vi ber om tidlig vurdering og
tilbakemelding fra fylkeskommunen/Statens vegvesenet vedrørende ovennevnte.
Gjeldende plangrunnlag
Mesteparten av området er uregulert. En spalte av eiendommene langs fv 120 er regulert i
reguleringsplan for «Del av Nedre Rælingsveg – undergang ved Myrvold sør» vedtatt 13.02.19, som
midlertidig anlegg- og riggområde (#3) og med endelig formål «næringsbebyggelse» etter utbygging
av trafikkarealene. Den regulerte delen av eiendommene er avsatt til næringsbebyggelse «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» i kraft 14.06.2017. Felles avkjøring er
også regulert i reguleringsplan for «Smedstad, gnr. 97, bnr. 20 m.fl.» i kraft 12.11.2013, med
feltbetegnelse FV1. Avkjørsel/felles vei overlapper delvis i planene.
I kommuneplanens arealdel 2014-2025 vedtatt 26.08.2015 er mesteparten av planområdet avsatt til
næring mens en liten del, sammenfallende med felles adkomstvei, er avsatt til boligformål. Planen
er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning og anses å være i tråd med overordnet plan og å
ikke komme inn under reglene om konsekvensutredning (jf. referat fra oppstartsmøte 21.05.21).
Mer
informasjon
om
planarbeidet
finnes
på
kommunens
nettsider,
https://www.ralingen.kommune.no/ Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig under
lenken «reguleringsplaner» / «oppstart reguleringsplaner».
Forslagstiller og plankonsulent:
Reguleringsarbeidet utføres av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Fjerby Eiendom AS.
Merknader til oppstartsmeldingen:
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Vindveggen Arkitekter, tlf: 63 80 51 00/
976 91 277. Merknader til planarbeidet sendes til post@vindveggen.no eller:

Vindveggen Arkitekter AS v/ Øystein Ellingsen
Stortorget 20
2000 Lillestrøm
Kopi av merknad sendes postmottak@ralingen.kommune.no
Utbyggingsservice, Postboks 100, 2025 Fjerdingby

eller

Rælingen

kommune,

Frist for merknader er satt til 09.08.2021. Alle mottatte merknader vil sendes kommunen sammen
med planforslaget.
Videre saksgang:
Etter at merknadsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Rælingen
kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til
offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre
politisk behandling.
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