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RÆLINGEN KOMMUNE 

 

Reguleringsbestemmelser til: 

Del av Nedre Rælingsveg – undergang ved Myrvold sør,  

del av gnr. 119, bnr. 12 m.fl. 

Jf. Plan- og bygningsloven § 12-6 og 12-7 fra 2008 

 

 

Reguleringskart er datert 02.10.2018 Reguleringsbestemmelser er datert 

02.10.2018  

Plan nr.: 226  

 

Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er vedtatt av Kommunestyret i Rælingen ……2018 

 

 
 

§1. REGULERINGSFORMÅL 

 
A. Pbl § 12.5.1. Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse (B) 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B9) 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B29)  

Offentlig tjenesteyting (OUB)  

Næringsbebyggelse (BN1-2) 

 
B. Pbl § 12.5.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Vei (o_SV) 

Fortau (o_SF1-2) 

Gang-/sykkelvei (o_SGS1-3) 

Annen veigrunn, teknisk anlegg (o_SVT) 

 
C. Pbl § 12.5.3. Grønnstruktur 

Grønnstruktur (o_G) 

 
D. Pbl § 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan 

RpSikringSone – frisiktsone (H140)  

 

E. Bestemmelsesområde (midlertidige anleggsområder) 

(#1-4) 
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§2. BYGGEOMRÅDER 

 

2.1 Boligbebyggelse (B) 

Angitt formål er en gjentakelse av formål avsatt i kommuneplanens arealdel. Hele feltet ligger utenfor 

en byggegrenseavstand på 30 meter fra senterlinje i Nedre Rælingsveg.  

 
2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B9)  

Feltet er del av et større felt regulert i planen «Smestad, gnr. 97 bnr 20 m.fl.» Bestemmelsene til den 

planen gjøres gjeldende for dette feltet.  

 

2.3 Boligbebyggelse –konsentrert småhusbebyggelse (B29)  

Feltet er del av et større felt regulert i planen «Smestad, gnr. 97 bnr 20 m.fl.» Bestemmelsene til den 

planen gjøres gjeldende for dette feltet.  

 

2.4 Offentlig tjenesteyting (OUB)  

Feltet er del av et større felt regulert i planen «Smestad, gnr. 97 bnr 20 m.fl.» Bestemmelsene til den 

planen gjøres gjeldende for dette feltet. Hele feltet ligger utenfor en byggegrenseavstand på 30 meter 

fra senterlinje i Nedre Rælingsveg.  

 

 

2.5  Næringsbebyggelse (BN 1-2)  

Angitt formål er en gjentakelse av formål avsatt i kommuneplanens arealdel. Hele feltet ligger utenfor 

en byggegrenseavstand på 30 meter fra senterlinje i Nedre Rælingsveg.  

 

 

 

§ 3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

3.1 Krav til opparbeidelse 

Kjøreveiene og gang- og sykkelveiene skal opparbeides som vist i planen.  

 

3.2 Eierskap 

Alle samferdselsanlegg vist i planen er offentlige.  

 

 

 

§ 4. GRØNNSTRUKTUR  

Feltet er del av et større felt regulert i planen «Smestad, gnr. 97 bnr 20 m.fl.» Bestemmelsene til den 

planen gjøres gjeldende for dette feltet med unntak av at det for bygging av midlertidig omkjøringsvei 

tillates å ta ned vestre del av fjellknausen i området. 

 

 

 

§ 5. HENSYNSSONER 

5.1 Frisiktsone 

I frisiktsonen tillates ikke bygg, konstruksjon, terreng eller vegetasjon som stikker mer enn 0,5 m over 

veiarealet som frisiktsonen gjelder for. 
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§ 6. BESTEMMELSESOMRÅDER (MIDLERTIDIGE ANLEGGSOMRÅDER) 

Midlertidige anleggsområder kan benyttes til anleggsområde og veiomlegging i forbindelse med 

opparbeidelse av planskilt kryssing, gang-/sykkelvei, vann-/avløpsledninger og nytt kryss. Etter at 

anleggene er ferdige skal de midlertidige anleggsområdene tilbakestilles i opprinnelig stand. 

 

 

 
§7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

7.1 Planskilt kryssing av Nedre Rælingsveg og gang-/sykkelveg langs Nedre Rælingsveg 

Det skal opparbeides gang- og sykkelvei o_SGS3 vest for fv. 120 fra adkomstvei SKV4 og sørover til 

og med søndre eiendomsgrense for boligeiendom gnr/bnr 96/18, samt undergang, oppgradering av 

gang-/sykkelvei øst for fv. 120 og kryss, før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av 

boliger innenfor planområdet til Myrvold sør. Dette kravet settes med unntak av for bygging av boliger i 

felt BFS1 og BFS2, jfr. §11.3 i rekkefølgebestemmelsene til Myrvold sør planen. 

 

7.2 Godkjenning fra Statens vegvesen 

Byggeplan for kryss, gang- og sykkelveg og planskilt kryssing skal godkjennes av Statens 

vegvesen.  

 

 
7.3 Stenging av kjøreatkomst og midlertidige atkomster 

Direkte adkomst fra Nedre Rælingsveg inn til gnr/bnr 96/47 stenges, og det skal opparbeides 

atkomst fra f_SKV7 (i planen for Myrvold sør) / FV1 (i planen for Smestad) før omkjøringsveien 

tas i bruk. All næringsvirksomhet og boligen vest for Nedre Rælingsveg skal sikres midlertidig 

atkomst under anleggsperioden. 

 

7.4 Tinglysning av rettigheter 

Før kommunens overtakelse av ledningsnettet kan skje skal rettigheter for kommunen og NRV for 

tilkomst for vedlikehold av vann- og overvannsledninger som blir liggende på følgende 

eiendommer: gnr/bnr 96/18, 96/47, 96/48, 96/49 og 96/50 sikres gjennom tinglyst avtale. Samtidig 

må det på eiendommene 96/47, 96/48, 96/49 og 96/50 sikres rett for Statens vegvesen for tilkomst 

for vedlikehold av mur langs gang- og sykkelvei og undergang gjennom tinglyst avtale. 

 

7.5 Behandling av arter på svartelista 

Arter på svartelista skal bekjempes før masser forflyttes. 

 

 


