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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 

  04.06.2020 

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KROGSTAD MILJØPARK ETTER 
ENKLERE PROSESS - HØRING 

 

 

Foreslåtte endringer 

Planområdet ligger på Krogstad, mellom Fetsund og Mork i Lillestrøm kommune. Eiendommene 
som berøres av planendringen er 127/9 og 127/11. 

 

Figur 1 oversiktskart over plassering av planområdet 

 

Sweco Norge AS, på vegne av Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA), gir i 
samsvar med plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd  melding om at 
reguleringsplan for Krogstad miljøpark vedtatt 22.9.2009, sist endret 15.2.2012, 
ønskes endret.  
 
I dette brevet gjør vi rede for de ønskede endringene. Vi beskriver også den videre 
prosessen, og hvordan dere kan komme med synspunkter.  
 
Fristen for å komme med merknader er: 25.6.2020 
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De foreslåtte endringene er følgende: 

Arealbytte mellom vegetasjonsskjerm og næringsformål G1 og  BAA2 

Et område på 5781 m2 regulert til vegetasjonsskjerm G1 i gjeldende plan omdisponeres til BAA2 
næringsformål ( industri/lager/kommunalteknisk formål) . Som en følge av omdisponeringen er 
det satt av et areal til vegetasjonsskjerm på 5925 m2 nord—vest i planområdet for å  
skjerm for turtrafikk langs Brumåsavegen ekstra fra biogassanlegget. Dermed øker arealet med 
vegetasjonsskjerm samlet sett.  
 
Bakgrunnen for denne endringen er at det skal oppføres et anlegg for produksjon av biogass i 
det aktuelle området. I forbindelse med forprosjektet for biogassanlegget er det gjort 
undersøkelser av grunnforhold. Disse viser at i store deler av området som er regulert til næring 
er det bløt til middels fast sensitiv leire. I ett borpunkt er det registrert kvikkleire. Det er derfor 
konkludert med at store deler av de regulerte arealene har vanskelig byggegrunn som det vil 
være umulig å bebygge på en sikker måte. Dette fordi at de aktuelle konstruksjonene som skal 
bygges er tunge og at deler av bygningsmassen må forlegges med dype kjellere. Dette er ikke 
forenlig med de rådende grunnforholdene på en stor del av området. Langs sidene av dalen er 
det mindre dybde til berg og til dels berg i dagen og dermed bedre byggegrunn. Det eneste 
reelle området med tilstrekkelig sammenhengende størrelse og god byggegrunn er G1 med 
tilgrensende område som er regulert til næringsformål. Selve biogassanlegget er derfor foreslått 
plassert her. Dette innebærer at hoveddelen av prosessanlegget og alle tunge konstruksjoner 
vil ligge fundamentert direkte på utsprengt berg.  
 
Den omsøkte endringen innebærer at de nye konstruksjonene vil bli trukket lengre mot vest og 
lengre inn i bergskjæringen enn det reguleringsplanen legger opp til. Ut ifra de 
landskapsanalysene som ble gjort i forbindelse med reguleringsplanen kan dette dempe 
fjernvirkningen av bygget i forhold til om bygget hadde blitt lagt innenfor det regulerte 
byggeområdet midt i dalen. Bygget vil ligge lavere enn omkringliggende skog og friluftsområder 
og ikke bryte horisontlinjen. 
 
 
Innregulering av vei frem til næringsområde 
 
I tillegg er det en forutsetning i gjeldende reg plan at det skal være adkomstmulighet for 
skogeier til eksisterende skogsbilvei bak det planlagte biogassanlegget (vest for bygningene). 
Adkomsten til denne veien er tenkt løst ved den andre (bak-)veien til anlegget.  
 
Veien vest for anlegget innebærer at man må krysse Djupdalsbekken, og hensynssone for 
vannmiljø. Innenfor denne hensynssonen tillates det i henhold til gjeldende bestemmelser ikke 
oppført bygninger eller anleggsdrift med unntak av fremføring av regulert veg. I gjeldende plan 
er avkjørselen vist med avkjørselspil. Endringen er derfor kun en presisering av gjeldende 
regulering. Bekken vil bli krysset i kulvert dimensjonert for 200-årsflom. 
 
Innregulering av parkeringsområde 
 
I gjeldende reguleringsplan er det i § 5 satt krav om det skal opparbeides privat parkeringsplass 
for besøkende i området for å sikre friluftslivets interesser. Det skal være minimum 5 
oppstillingsplasser for personbil. Det er nå foreslått regulert inn ett område for disse 
parkeringsplassene etter forutgående dialog med Lillestrøm kommune.  
 



   

 

 

3 (4) 
 

  

 

Endringer i reguleringsbestemmelser 
 
I samråd med Lillestrøm kommune er reguleringsbestemmelsene tilpasset kommunens 
gjeldende mal for reguleringsbestemmelser. Dette innebærer en omstrukturering av 
bestemmelsene, men innholdsmessig er det kun gjort to endringer: 
 
Tidligere bestemmelser § 3k og § 6c tillater ikke mellomlagring av slam. 19.12.2016 ble det gitt 
dispensasjon for etablering av et mellomlager for inntil 10 000 tonn stabilisert og hygienisert 
avvannet slam, og det er oppført et mellomlager for slam på eiendommen. Bestemmelsene som 
ikke tillater mellomlagring er fjernet slik at reguleringsplanen stemmer med vedtak om 
dispensasjon. 
 
I gjeldende plan § 4 k er det satt krav om at det skal være etablert overføringsledning for 
transport av rejektvann og overvann fra slambehandlingsanlegget til kommunens renseanlegg 
før biogassanlegget tas i bruk. I forbindelse med etableringen av et mellomlager for slam ble det 
etablert et biologisk renseanlegg for behandling av forurenset overvann. Dette anlegget har 
utslippstillatelse for utslipp av renset overvann til lokalt vassdrag på Krogstad. Ubehandlet 
rejektvann inneholder så store forurensningsmengder at dette ikke kan ledes til Tangen 
avløpsrenseanlegg. Det er derfor valgt en renseprosess som resulterer i en så god vannkvalitet 
at det rensede kondensatet kan slippes ut til lokal resipient. Dette innebærer også at en ikke 
trenger å etablere en ny avløpsledning til Heia industriområde og videre derfra til Tangen 
renseanlegg. Det er søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for det rensede kondensatet. 
Bestemmelsen om at rejektvann og overvann skal overføres til kommunens renseanlegg er 
derfor fjernet.   
 
 

Prosess 

Planendringen ønskes gjennomført som en planendring etter enklere prosess. Bakgrunnen for 
dette er at endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går 
utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.  
 
Saken er nå sendt på en begrenset høring til berørte myndigheter, eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte. Etter merknadsfristen vil 
Lillestrøm kommune fatte vedtak i saken. Dette vil etter alt å dømme skje i Hovedutvalg for miljø 
og samfunn 19.08.2020 eller 16.09.2020.  
 
 
Vi ber om kommentarer både på de foreslåtte endringene, samt på spørsmålet om hvor vidt 
endringene kan gjennomføres med en enklere prosess.  
 
Eventuelle merknader sendes Sweco Ski, Jernbaneveien 3-5, 1400 Ski eller som e-post til 
ingeborg.austreng@sweco.no med kopi til Lillestrøm kommune 
postmottak@lillestrom.kommune.no. Merk med saksnummer PLAN-20/01491. 
 
Frist for innspill 25.6.2020 
 
 

mailto:ingeborg.austreng@sweco.no
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Med vennlig hilsen 

Ingeborg Austreng 

Sweco Norge AS 

 

Vedlegg:  

1. Endret plankart 

2. Endrede planbestemmelser 

3. Beskrivelse av planendringene 

4. Illustrasjonsplan (ikke bindende) 

  


