
 

RÆLINGEN KOMMUNE 
 

 
 
 
 

Notat 

 
Dato: 12.03.2018 

Saksnr./arkivkode:2016/2111-28/102/210 
 
 

 
 
 
 
Statusnotat for arbeidet med Marikollen idrettspark, jfr. reguleringsplan for Marikollen 
 
Det ble 15. mai 2017 gjennomført tilsyn av tilførselsløype fra Blystadlia til alpintraséer i 
Marikollen. Formålet med tilsynet var å avklare om igangsatt tiltak var i henhold til gitte 
tillatelser. Både etter plan- og bygningsloven og tillatelse etter forskrift om landbruksveier. 
Det ble avdekket avvik både på linjeføring og veibredde.  
 
I forbindelse med tilsynet ble det også lagt frem dokumentasjon på at massene som benyttes 
er rene.  
 
Veien er bygd bredere enn den skal være for å fungere bedre for innkjøring av masser. Når 
massetransporten er ferdig skal veibredden reduseres noe slik at den blir i henhold til det som 
er regulert. 
I etterkant av tilsynet har fyllinger blitt justert enkelte steder slik at disse holder seg innenfor 
arealet som er regulert til formålet.  
 
Arealet er ikke justert på en strekning der det tenkes at det er fornuftig å etablere en velteplass 
for tømmer og snumulighet for tømmerbiler. Søknad er sendt landbrukskontoret, men returnert 
på grunn av mangler. Dersom det ikke blir gitt tillatelse flyttes veien slik at den kommer 
innenfor regulert trase.  
 
Østmarkas venner har henvendt seg til kommunen flere ganger i 2017 og «klaget» på tiltaket. 
I brev/epost av 28/3, 21/5 og 4/7. Klagene er avvist den 21/8 med bakgrunn i at det ikke finnes 
noe grunnlag for å ta klagen opp til behandling. Tillatelse er gitt i september 2016, klagefrist er 
utløpt og det foreligger ikke noe enkeltvedtak som kan påklages i etterkant av dette.  
Saken er fulgt opp med tilsyn og tiltaket skal utføres innenfor de tillatelser som er gitt. Evt. 
avvik skal omsøkes og dersom det gis nye tillatelser kan disse påklages innenfor de 
klagefrister som gjelder. 
 
Det ble i september 2017 gitt tillatelse til et mindre avvik i alpinbakke 3 i Marikollen. Traséen er 
her trukket litt vestover for å unngå inngrep i kolle. Inngrepet ville medført skjæring med opptil 
7 meters høyde.  
 
Rælingen kommune veileder Rælingen skiklubb, som er tiltakshaver, med utviklingen av alpin- 
og hoppanlegget, og tilførselsveiene fra Blystadlia er en del av dette.  
 
Med hilsen 
 
Jørgen Joramo                                                                      John Hage 
Avdelingsleder idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv                   Plan- og bygningssjef 


