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Til stede: Jon Mills, NRVA, jon.mills@nrva.no 
  Raymond Pedersen, NRVA, raymond.pedersen@nrva.no 
  Petter Kittelsen, Norconsult, petter.kittelsen@norconsult.com 
  Dag Finn Erlandsen, Norconsult, dag.finn.erlandsen@norconsult.com 

Ingvild Rønning Johansen, Rælingen kommune, 
ingvild.ronning.johansen@ralingen.kommune.no 

  Lena Skjølås Bilic, Skedsmo kommune, lenas@skedsmo.kommune.no 
  Hege Cecilie Ludvigsen, Skedsmo kommune, hegecl@skedsmo.kommune.no 
 
Kopi til: Plan- og bygningssjef Kristin Dale Selvig, alle inviterte til internt oppstartsmøte 
Referent: Hege Cecilie Ludvigsen 
 
 
1. Bakgrunn for reguleringsarbeidet  
Nedre Romerike Avløpsselskap renser i dag avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, 
Rælingen og Skedsmo kommune. I tillegg pågår det i disse dager en utbygging av 
ledningsnettet mot Nittedal kommune for tilknytning til RA-2. Rensing av avløpsvannet tar 
utgangspunkt i fjellanlegget RA-2 som ligger tilknyttet selskapets eiendom i Strandveien 22. 
 

Forventet økning i antall innbyggere i eierkommunene stiller krav til renseanleggets 
kapasitet, som må dimensjoneres for å håndtere tilstrekkelig mengde avløpsvann og 
stoffmengder. I tillegg vil det i fremtiden bli viktigere å fokusere på reduksjon av 
energiforbruk og klimagassutslipp fra anleggene samt å utnytte tilgjengelige ressurser i 
kretsløpet på en mer effektiv måte.  Det er derfor behov for å utarbeide en ny 
reguleringsplan som tilrettelegger for utvidelse av anlegget. 
 
 
2. Planstatus og reguleringsprosess 
Planområdet  
Planområdet er stort og strekker seg under store deler av Strømmen. Se kart som viser 
varslingsområde under.  
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Viktige føringer i overordnede planer - Skedsmo kommune 
Dagens anlegg fremkommer ikke av gjeldende kommuneplan (hverken fjellanlegget eller 
daganlegget). 
 
Daganlegget ble regulert i plan 475; Omregulering av Skedsmos del av sentralrenseanlegget 
i Strandveien, vedtatt 02.12.2009. 
 
Fjellanlegget, og en liten del av daganlegget, ble regulert i plan 542; Detaljregulering NRA 
sentralrenseanlegg, vedtatt 30.03.2016.  
 
I tillegg til planene nevnt over er det flere gjeldende reguleringsplaner på bakken over 
fjellanlegget.  
 
Viktige føringer i overordnede planer - Rælingen kommune 
I kommuneplanens arealdel 2014-2025, vedtatt av kommunestyret 26.08.2015, er arealet for 

administrasjonsbygget avsatt til formålet næringsbebyggelse. Området for boligbebyggelsen 
er avsatt med formål boligbebyggelse. 
   
Administrasjonsbygget og boligbebyggelsen er regulert i plan 190; Områder ved 
Strandvegen i Skedsmo og gnr/bnr 106/241 m.fl. i Rælingen, vedtatt 10.02.2010.  
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3. Presentasjon av planønsket 
Utbygging av det nye prosesstrinnet for behandling av avløpsslam trenger plass både i 
fjellanlegget og ute på daganlegget i Strandveien 22. I gjeldende reguleringsplan av 2016 for 
NRA, er biogassanlegget med tilhørende prosessenheter allerede omtalt og plassert. 
Biogassanlegget har inngripen både i fjell- og daganlegget. Biogassanlegget er dermed ikke 
noe nytt tema eller element i reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser. Det som 
fremgår nytt av forprosjektet til biogassanlegget, er en intern endring av biogassanleggets 
plassering i fjellanlegget. Den nye plasseringen er både mer optimal av hensyn til kvalitet på 
fjellet og nærhet til dagens slamavdeling. Endret intern plassering i fjellanlegget har medført 
ett plassbehov som går ut over anleggets regulert arealer.  
 
Det nye planønsket innebærer således en utvidelse av arealer for prosessanlegget inne i 
fjellet og en ny teknisk tunnel som forbinder biogassanlegget mot behandlingsanlegg for 
gass plassert utenfor fjellet i Strandveien 22 (daganlegget). 
 
Avhengig av hvilken løsning som blir valgt for bruk eller foredling av metangass, vil det 
komme nye prosessbygg for biogassanlegget ute i Strandveien 22. Dette vil rokkere på 
eksisterende bebyggelse, og må avklares i forhold til Bane Nors eiendommer og interesser. 
Daganlegget er i dag omfattet av flere reguleringsplaner og skilt fra fjellanlegget med en 
gang-/sykkelveg. 
 
Forslagstiller ønsker å legge om dagens gang-/sykkelveg gjennom området. Totalt sett 
mener de utvidelsen av driften være et svært positivt bidrag til klimautslipp i regionen, og ha 
en god miljøprofil. Likevel ser de at NRAs utvidede aktiviteter i området vil skape økt trafikk 
inn i fjellanlegget både under utvidelse av fjellanlegget og ved drift. Videre vil nye bygg og 
installasjoner som må forventes å komme på begge sider av GSV, gjøre at strekningen vil 
oppleves som trang og trafikkert. Selv om anlegget vil være svært sikkert, mener de man 
ikke kan unngå at nær passering av både faklingstårn og gassballong kan oppleves som 
utrygt og forbundet med risiko. Forslagstiller mener utbyggingen har både gode økonomiske 
konsekvenser for eierne (kommunene) og samfunnsøkonomisk, og at utbyggingen er 
nødvendig sett utfra de kravene som gis i den generelle samfunnsutviklingen, og som NRA 
deltar i. 
 
Forslagstiller ønsker å regulere hele anlegget i en felles reguleringsplan der man ivaretar 
både helheten i området og fremtidige arealbehov for anlegget. En helhetlig plan vil også 
ivareta naboer og andre interesser på en bedre måte enn ved dispensasjonssøknader eller 
reguleringsplaner for deler av området. 
 
Forslagstiller orienterte forøvrig i møte om innledende møter med både Bane Nor og Statens 
vegvesen. I møte med Statens vegvesen ble forslagstiller orientert om at de ønsker å legge 
om nasjonal sykkelrute nr. 7 så snart oppgraderingen av Strømsveien er gjennomført. 
 
Etterskrift: Referat fra møtene med hhv. Bane Nor og Statens vegvesen er ettersendt 
kommunen i e-post av 05.06.18. 
 
4. Kommunens tilbakemelding – hensyn som skal ivaretas i planarbeidet 
Sosial infrastruktur (skole, barnehage o.l.) 
Ikke relevant. Planforslaget utløser ikke krav om ny sosial infrastruktur. 
 
Teknisk infrastruktur:  
Planforslaget regulerer ny teknisk infrastruktur.  
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Trafikk/vei 
Forslagstiller opplyste om at de planlegger telling av gående og syklende så snart 
sommerferien er over, slik at man har et realistisk bilde av trafikken i området på hverdager. 
Tellingene gjennomføres av Norconsult, og inngår som kunnskapsgrunnlag for 
reguleringsplanen. 
 
Etterskrift: i etterkant av oppstartsmøtet er det bestemt at tellinger gjøres i månedsskiftet 
august september. 
 
Grønnstruktur og lekeplasser (uteoppholdsarealer) 
Forslagstiller ønsker å fjerne gang-/sykkelvei gjennom området da denne skiller fjellanlegget 
fra daganlegget. Kommunene ser på gang-/sykkelveien som en viktig forbindelse, og ønsker 
i utgangspunktet å beholde den. Gang-/sykkelveien er del av nasjonal sykkelrute nr. 7, og 
antas å være raskeste vei fra Strømmen via Engaveien til Lillestrøm. Dersom gang-
/sykkelveien fjernes, må det planlegges og opparbeides en ny forbindelse for gående og 
syklende i området.  
 
Naturmangfold 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal svares ut i planforslaget. 
 
Eiendomsforhold 
Reguleringsplanen kan medføre ønske om en annen eiendomsstruktur (eksempelvis 
sammenføyning av eiendommer). 
 
Boligtypologi og -størrelse 
Det legges ikke opp til ny boligbebyggelse i planforslaget. Eksisterende boligbebyggelse 
innenfor daganleggets område er i gjeldende reguleringsplan; Omregulering av Skedsmos 
del av sentralrenseanlegget i Strandveien, vedtatt 02.12.2009, vist som bebyggelse som 
forutsettes fjernet. 
 
Boligbebyggelsen i reguleringsplan; Områder ved Strandvegen i Skedsmo og gnr/bnr 
106/241 m.fl. i Rælingen, vedtatt 10.02.2010, skal tas med i planen. Bestemmelsene for 
boligbebyggelsen skal oppdateres i henhold til eksisterende bebyggelse.   
 
Barn og unges interesser i planarbeidet/planforslaget 
Utenom eventuell flytting av eksisterende gang-/sykkelvei gjennom planområdet, påvirkes 
ikke barn og unges interesser av planforslaget. Se for øvrig avsnitt om grønnstruktur og 
lekeplasser.  
 
Folkehelse 
Rensing av avløpsvann er en viktig faktor i forhold til hygiene og helse. Og det er ønskelig 
med en miljørettet utvikling med tanke på utnyttelse av ressursene. Kommunen er imidlertid 
også opptatt av hvordan etablering av biogassanlegg kan påvirke innbyggerne og spesielt 
naboskapet.  
 
Etablering av biogassanlegg kan bli en psykososial utfordring helt uavhengig av hva 
faginstanser sier om sikkerhet. Det er ikke sikkert miljøhensynsargumenter oppveier for 
eksplosjonsfrykten lokalt. Plassering av en slik tank må derfor velges med omhu. Risiko for 
luktulemper bør også vurderes.  
 
Vi viser forøvrig til folkehelseloven (lov om folkehelsearbeid), spesielt § 11 
(Helsekonsekvensutredning) og § 12 (Opplysningsplikten). Det er viktig i forhold til det 
psykososiale helse-elementet at man opplever å bli tatt med i planarbeidet og informert – for 
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de som ønsker det. Dette anser vi spesielt viktig her i Lillestrøm, med den historikken byen 
har med gass og eksplosjonsfare.  
 
Støy 
Støy må utredes ihht. T-1442 og spesielt med tanke på anleggsperioden. 
 
Det er behov for avklaring og eventuelt regulering av arbeidstidsrestriksjoner i bygge- og 
anleggsfasen.  
 
Sprengning må varsles. For boligbebyggelsen er det mest støykritisk på kveld og nattestid 
og for skolene er det mest støykritisk på dagtid. Det kan være behov for samråd med 
skolene i området ift. gjennomføring. 
 
Estetikk, volum- og funksjonsanalyse, illustrasjoner 
Med planforslaget må det følge illustrasjonsplan som viser full utnyttelse, samt enkelte 
illustrasjoner som viser hvilke volumer man legger til rette for på daganlegget. Estetikken til 
daganlegget må ivaretas i reguleringsplanens bestemmelser. 
 
Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav 
Det vil bli stilt rekkefølgekrav til opparbeidelse av eventuell ny gang-/sykkelvei. Det vil være 
viktig at eventuell ny gang-/sykkelveiløsning er ferdig opparbeidet før IG for sprengnings- og 
transportarbeider gis. 
 
 
5. Dokumentasjon 
Jamfør gjennomgangen over er dette de vedlegg/utredninger som kommunen foreløpig 
mener er nødvendige i plansaken. Dersom et planforslag sendes inn må all dokumentasjon 
sendes inn samtidig. Mottaker er postmottak@skedsmo.kommune.no. Det tas forbehold om 
at den videre planprosessen kan føre til at det blir nødvendig med nye dokumentasjonskrav. 
 

Dokument Omfang 

Illustrasjonsplan/utomhusplan Ja. Skal vise full utnyttelse 

Illustrasjonshefte Enkle volumillustrasjoner 

Sol-/skyggediagram Ja 

Digital 3D-modell Ja 

ROS-analyse Ja 

Geoteknikk Ja 

Støy Ja, anleggsperioden 

Overvann VA-rammeplan, jf VA-norm 

Vann- og avløp VA-rammeplan, jf VA-norm 

Luftforurensning - 

Trafikk - 

Veitegninger Ja 

Miljøteknikk/grunnforurensning Ja  

Hydrologi - 

  
 
6. Uenighetspunkter og avklaringspunkter 
Kommunen og forslagstiller er uenige om viktigheten av gang-/sykkelvei traseen gjennom 
planområdet. Forslagstiller vil foreslå ny trase i planforslaget. 
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7. Konsekvensutredning 
Gjeldende reguleringsplan for fjellanlegget vedtatt i 2015 ble, etter ønske fra 
planmyndigheten konsekvensutredet, etter datidens gjeldende forskrift. Bakgrunnen for dette 
var at anlegget den gangen var uregulert. Følgende er hentet fra referat fra oppstartsmøte, 
datert 06.10.14:  
 
«Dagens anlegg er uregulert. Skulle man regulere og etablere tilsvarende anlegg (inklusive 
utvidelsen) i dag, ville det ikke vært stilt spørsmål om tiltaket skulle konsekvensutredes.  
 
Vi mener det vil være nødvendig med en grundig vurdering av planens konsekvenser – spesielt 
når det gjelder biogasstanken. Dette gjelder flere ting, blant annet plassering av tanken, 
synlighet, skjerming til omgivelsene, informasjon til naboer og offentligheten. Vi viser til 
folkehelseloven (lov om folkehelsearbeid) og spesielt § 11 (Helsekonsekvensutredning) og § 12 
(Opplysningsplikten). Ikke minst mener vi dette er viktig i forhold til det psykososiale helse-
elementet og opplevelsen av å bli tatt med i planarbeidet og bli informert – for de som ønsker 
det. Dette anser vi spesielt viktig her i Lillestrøm, med den historikken byen har med gass og 
eksplosjonsfare. En konsekvensutredning vil etter vårt syn gi en god prosess for å håndtere 
ovennevnte problemstilling.  
 
Som del av en konsekvensutredning skal alternativer drøftes, i dette tilfellet mener rådmannen at 
det også må drøftes flere alternative lokaliseringer av hele, eller deler, av det nye anlegget.  
Et annet element vi er opptatt av er ulempene knyttet til bygge- og anleggsfasen: Sprenging 
(med rutiner og avtaler) og ikke minst de trafikale konsekvensene av tiltaket. Det må være 
tydelig fokus på brannrisiko og eksplosjonsrisiko og en tydelig synliggjøring for offentligheten av 
hva tiltaket faktisk innebærer. 
 
Vi er uenig i at det ikke trengs samtykke fra DSB, med tanke på konsekvensene dette tiltaket vil 
kunne ha på en tett bebyggelse i nær tilknytning til anlegget. Vi må også ha med oss i 
planarbeidet at Strandveien er under regulering til boligutvikling med høy tetthet. Vi er videre 
også uenig i at tiltaket er sammenliknbart med Bekkelaget renseanlegg, da det med 
beliggenheten til NRA er en helt annen situasjon i forhold til (nåværende og fremtidig) 
boligbebyggelse og annen industri enn det du finner ved Bekkelaget.  
 
Mye av tematikken overfor vil selvfølgelig omtales i planbeskrivelsen, men vi er av den 
oppfatning at også prosessen og synliggjøringen rundt behandlingen av en konsekvensutredning 
vil være av betydning. Dessuten mener vi det er viktig å ha et «system» på hvordan 
vurderingene av konsekvensene gjøres, fordi området per i dag er uregulert. 
  
Rådmannen har konkludert med at planarbeidet skal konsekvensutredes.» 
 
Det er gjort en vurdering av om nytt planønske utløser ny utredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger av 01.07.2017, og konkludert med at planønsket ikke utløser slikt 
krav. Vi vil likevel understreke at argumentasjonen over fremdeles er gjeldende i dag, og 
henstille til at disse temaene blir grundig gjennomgått i planbeskrivelsen. Det vil i tillegg 
stilles krav til en grundig ROS-analyse for tiltaket som skal følge planforslaget i eget vedlegg. 
 
 
8. Oppstart, formål, planavgrensning – konklusjon 
Kommunen er positiv til planinitiativet og oppstart av planarbeidet anbefales. Foreløpig ser 
ikke kommunen behov for utbyggingsavtale. 
 
Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal benyttes finnes på Skedsmo kommunes 
hjemmeside. Forslag til annonse, sosi-fil av planomriss og eierliste inkludert gnr/bnr skal 
sendes til kommunen v/Lena Skjølås Bilic (lenas@skedsmo.kommune.no) for godkjenning. 

mailto:lenas@skedsmo.kommune.no
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Dersom planprosessen står stille over ett år, eller det skjer ting i omgivelsene som gir 
endrede forutsetninger for planarbeidet, kan kommunen kreve nytt oppstartsmøte. 
 
Kommunen minner for øvrig om gebyrregulativet for plansaker i Skedsmo. 
 
 
9. Generell informasjon 
På kommunens hjemmeside finnes materiale for utarbeidelse av reguleringsplaner. Her 
ligger blant annet nødvendige og oppdaterte maler for varsling, planbeskrivelse og 
bestemmelser. 
For at et planforslag skal være komplett må følgende materiale innsendes kommunen (i én 
samlet forsendelse) til: postmottak@skedsmo.kommune.no : 

• Planbeskrivelse 

• Forslag til reguleringsbestemmelser 

• Reguleringsplankart (pdf og nyeste sosi, 1:1000 og A3 – se for øvrig sjekkliste) 

• Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse 

• All dokumentasjon listet opp i referatets punkt 5 samt evt. andre nødvendig 
dokumentasjonskrav 

• Eierliste – gnr/bnr må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til kommunen 

• Kopi av alle innkomne forhåndsuttalelser ved planoppstart 

• Kopi av planoppstartsannonsen 
 

 
 
Referat revidert, 24.08.18 
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