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MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE 
 
Referatet skal godkjennes av partene i etterkant av møtet. Saksbehandler 
oversender utkast til referat innen to uker etter avholdt møte. 
 
 

SAKSINFORMASJON  

Saksbehandler Iselin Breirem 

Arbeidstittel Trondheimsveien 187 

Adresse/stedsnavn Trondheimsveien 187, Skedsmokorset 

Plan-ID  

Plantype  Detaljregulering 
 
 
1. MØTEDELTAKERE 
 

 FRA FORSLAGSSTILLER 

Navn Rune Carlsen 

Firma Bertel O. Steen 

E-post Rune.carlsen@bos.no 

Rolle Forslagsstiller 

Navn Hanne Embretsen, kontaktperson 

Firma Arkitektene Astrup og Hellern AS 

E-post hem@aaoh.no 

Rolle Plankonsulent, arkitekt 

Navn Lorentz Gjessing 

Firma Arkitektene Astrup og Hellern AS 

E-post lgj@aaoh.no 

Rolle Plankonsulent, reguleringsplan 

Navn Marit Knudsen 

Firma Grindaker 

E-post Marit.knudsen@grindaker.no 

Rolle Plankonsulent, landskapsarkitekt 
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 FRA KOMMUNEN 

Navn Tore Syvert Haga 

Rolle Seksjonsleder Stedsplan 

E-post Toresyvert.haga@lillestrom.kommune.no 

Navn Iselin Breirem 

Rolle Saksbehandler 

E-post Iselin.breirem@lillestrom.kommune.no 
 
 
Faktura for gjennomføring av oppstartsmøte sendes forslagsstiller i etterkant av 
oppstartsmøtet. Kommunen minner for øvrig om vedtatt gebyrregulativ for Lillestrøm 
kommune.  
 
 
 
2. BAKGRUNN 
 

BAKGRUNN FOR REGULERINGSARBEIDET 

Trondheimsveien 187 brukes i dag som et lager- og logistikkbygg som drives av 
Bertel O. Steen. Arkitektene Astrup og Hellern AS har på vegne av Bertel O. 
Steen AS sendt inn planinitiativ med ønske om å utvide eksisterende 
næringsbebyggelse.  
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PLANOMRÅDET – STAUTS OG PROSESS 

 

 
Figur 2 Planområdet i kommuneplan Skedsmo 
2019-2030 

Planområdet er lokalisert på Berger i Lillestrøm kommune og ligger i et større 
næringsområde med mye plasskrevende handel. Planområdet grenser til E6 i øst, 
et boligområde i vest og næringsområde i sør. Eiendommen er på ca. 91 640 m2.  
 
Nordøstlige del av 58/16 er regulert til 1500- andre typer nærmere angitt 
bebyggelse og anlegg, og brukes i dag i tråd med kommuneplanen. 
 
Innenfor 57/1 og deler av 58/16 ligger Geoparken. Det er ikke planlagt noen form 
for inngrep i dette området, men Geoparken er likevel med i avgrensningen fordi 
tiltakshaver er grunneier på en del av Geoparkens område og det ryddigste er å 
inkludere hele arealformålet. 
 
Sørvestlige del av 58/16 og hele 57/59 er regulert til friområde. Utvidelsen av 
bygget går inn på friområdet, og tiltakshaver ønsker derfor at deler av friområdet 
blir omregulert til kontor/industri. 
 
58/39: Mellom felt B og C Vardeveien/Sandbakkveien legges en sone med 
friområde på 15 meter. I dette feltet planlegges det et belte med trær og annen 
vegetasjon som skjermer mot innsyn og støy fra felt B og C, samt E6. 
 
I Lillestrøm kommune sin langsiktige arealstrategi er det blant annet beskrevet at 
eksisterende næringsområder skal utnyttes mer effektivt. Den delen av området 
som ønskes omdisponert, er lite egnet til bruk som friområde. Det har blitt mindre 
egnet gjennom uttak av masser. Friområdet er i press fra næring både i nord og i 
sør, det blir derfor viktig å ta vare på det som er igjen. Dersom friområder skal 
omdisponeres må det kompenseres med høy kvalitet på det gjenværende 
friområdet. Det bør også vurderes erstatningsarealer.  

Figur 1 Planområdet på flyfoto
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PLANEN BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE 

58/539 57/1, 57/59 og 58/16. Eiendommene har ulike grunneiere. Bertel O. Steen 
(Grus eiendom) er eier av 58/16.Det er kommunen som eier 57/1 og 57/59, samt 
58/39, Sandbakkveien. 
 

PLANOMRÅDETS NABOEIENDOMMER 

58/1, 58/537, 57/524, 57/57, 58/122-125, 58/127, 58/17, 58/12, 58/103, 58/102, 
58/83, 58/82 

 
 

PRESENTASJON AV PLANØNSKET  

Bertel O. Steen søker å utvide eksisterende bebyggelse. En utvidelse innenfor 
området regulert til kontor/industri er ikke tilstrekkelig for å utvide både høytlager 
og det automatiske lagersystemet. Derfor må arealformål næring utvides mot 
sørvest. Utvidelsen vil da ta beslag på et område som er regulert til 
park/friområde. For å kompensere for tapet av grøntareal, foreslås det at 
resterende grøntområde heves i kvalitet og at det opparbeides et attraktivt park- 
og aktivitetsanlegg på denne delen av tomta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Skisse av ønsket utvidelse 

 

Figur 4 Skisse mulig utvikling av friområdet
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3. PLANSTATUS 

Figur 5 Skisse til plankart
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PLAN MERKNADER 

Kommunale planer  

Kommuneplanens arealdel Avsatt til 1500 - Andre typer nærmere angitt 
bebyggelse og anlegg, 710 – Båndlegging 
regulering pbl, 3040- Friområde 

Reguleringsplaner Berger grustak 

Tilgrensende planer Reguleringsplan for Vardeåsen, begrenset av 
Gml. Trondheimsvei og Trondheimsveien i øst 
og Lurudveien i vest 

Pågående planer Gneisveien gnr/bnr 57/11, utvidelse Otto Olsen 
gnr/bnr 57/57 

  

Rikspolitiske retningslinjer  

Samordnet areal- og 
transportplanlegging 

Retningslinjene skal legges til grunn 

Riks- og fylkesveier FV1496 Trondheimsveien 

Barn- og unges interesser Skal ivaretas gjennom medvirkning 
 
 
4. KOMMUNENS TILBAKEMELDING 
 
Følgende tema må vurderes av forslagsstiller i planarbeidet. Temaene skal inngå i 
planbeskrivelsen, med tilhørende vurderinger. Det gjøres oppmerksom på at det kan 
komme ytterligere krav om tematiske vurderinger senere i planprosessen. Oversikten 
er ikke uttømmende.  
 

4.1 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Berører ikke sosial infrastruktur. 
 

4.2 GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER 

Det skal opparbeides et park- og aktivitetsanlegg som skal være offentlig 
tilgjengelig. Det skal også være et attraktivt og praktisk område å bevege seg 
gjennom, som snarvei for myke trafikanter mellom Sandbakkveien og 
Trondheimsveien.  Utvidelsen av lager- og logistikkbygget vil påvirke opplevelsen 
av Gepoarken. Det vil settes krav om avbøtende tiltak som oppgradering av stier, 
opparbeidelse av park, belysning og parkering til Geoparken. Det må lages en 
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plan for friområdet, som skal utarbeides av fagkyndige og planen skal godkjennes 
av kommunen. 
 

For å begrense omdisponeringen av friareal er 
det ønskelig med en del erstatningsareal, altså 
areal i planområdet som omreguleres fra 
utbyggingsformål til friområde eller lignende. I 
planinitiativet er det lagt opp til at ca. 771m2 
omdisponeres, i spissen på GN1 på figur 6.  
 
Kommunen ønsker større erstatningsareal, og 
ber om at det sees nærmere på dette i 
planprosessen. Sett på flyfoto ser det ut til at 
det i dag er noe areal i området som er regulert 
til næring, men dekket med vegetasjon og ikke 
tatt i bruk til utbygging. Det gjelder både like 
nord for formålsgrensen mellom geoparken og 

næring på 58/16, og på den delen av 57/57 som stikker inn mellom de to nesten 
adskilte delene av 57/1. Vi oppfordrer til å se om dette kan brukes som 
erstatningsareal (se figur 8). Arealet på 58/16 ligger utenfor byggegrensen i 
gjeldende plan og kan derfor ikke bebygges uansett. Det vil likevel sett fra 
kommunens side være bedre om deler av stripen bli omregulert til å være en del 
av friområdet. Disse utvidelsene vil gjøre friområdet litt breiere der det er smalest, 
noe som vil være en kvalitet.  
 
Hvilke kvaliteter/tilbud det er behov for, skal fremkomme gjennom bred 
medvirkning. Se pkt. 4.18. Opparbeidelse av friområdet skal tilføre nærområdet et 
godt møtested, med tilrettelagte helårsaktiviteter. I tillegg til belysning av 
gangstien, vil det settes krav om at viktige deler av området belyses. Et park- og 
aktivitetsanlegg i et næringsområde, kan fort virke avsides og tiltrekke seg 
uønsket atferd om anlegget ikke er godt belyst. Belysningen plasseres ved anlegg 
som kan være aktuelle å bruke i skumring eller mørke deler av den mørke 
halvdelen av året, og samtidig slik at det ikke medfører vesentlig lysforurensning 
for nærliggende boliger.  
 
Det kan inngås dialog med Otto Olsen for å sikre at samspillet mellom 
næringsområdene og grøntområdene blir bra. 
 
Det må opprettholdes en tilstrekkelig buffer mellom geopark/friområde og 
næringsbygg, samt vei. Det nye Steinhuset medfører at vegetasjonen rundt huset 
med bjørk og gran må fjernes i samråd med Friluftsliv og idrett. Da blir det et 
større behov for å etablere vegetasjonsskjerm eller andre skjermingstiltak mellom 
den foreslåtte utvidelsen av næringsbygget og Geoparken i privat areal regulert til 
spesialområde naturvern - Geopark. Planen må sikre slik skjerming, enten i form 
av grønn voll eller i form at trær og busker. Bredde og høyde må være tilstrekkelig 
til å oppnå ønsket skjerming.   

Figur 6 Skisse til plankart, hvor spissen på 
GN1 (lilla) omdisponeres
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Planinitiativet og stedsanalysen omtaler ikke virksomheten med matproduksjon i 
deler av regulert utgravd friområde og areal regulert til Geopark.  
Byggesaksavdelingen i kommunen opplyser om at det har blitt gitt tillatelse til 
midlertidig anlegg matproduksjon, med en varighet til 31.12.2019. Vilkår i 
tillatelsen var at tiltaket må være fjernet og tomten bearbeidet og istandsatt slik at 
tomten kan brukes til regulert formål innen 31.03.2020 uten forutgående varsel fra 
kommunen. Byggesaksavdelingen opplyser videre at per i dag skal anlegget  
være borte og tomten bearbeidet og istandsatt. Dermed anses saken som ferdig. 
Hvor vidt dette faktisk er tilfelle eller ikke, har kommunen ikke undersøkt videre.  
 
Planprosessen skal legge til rette for en permanent situasjon som ikke er forenelig 
med matjordproduksjonen som har funnet sted på området. Tvert imot er det å 
rydde opp etter denne et viktig mål. Det bør vurderes om Huser skal involveres i 
opprydningen av de fremmede artene, dersom virksomheten har kompetanse på 
dette området. 

 
 
 

4.3 NATURMANGFOLD 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal svares ut i planforslaget. 
 
Fremmede arter må fjernes forsvarlig, både fra friområdet og Geoparken. Planen 
må sikre at disse ikke kommer tilbake, ved krav om opprydning og opprensking av 
jorda for å fjerne frøbanken og planterester. Det må være krav om at jord som 
kjøres bort håndteres forsvarlig for å unngå spredning av svartelistede arter. 
Planen kan også hindre tilbakekomst av artene ved å legge anlegg og aktiviteter 
som forutsetter aktiv drift, eksempelvis gressklipping, på steder der det i dag er 
mange svartelistede arter.  Håndtering av masser skal foregå i tråd med forskrift 
om fremmede organismer og kommunens egen handlingsplan for bekjempelse av 
fremmede arter, jfr. Kommuneplan for Skedsmo §1-14.7 
 
Viktige trær og vegetasjonsområder skal avmerkes i nye reguleringsplaner og 
beskyttes i bygge- og anleggsfasen, og gjerne sikres med hensynssoner. Ved 
beplantning av uteareal og grønnstruktur skal det tilrettelegges i størst mulig grad 
for pollinerende insekter, med innslag av vekster som er gode bie- og 
humleplanter, jfr. Kommuneplan for Skedsmo §1-9.2 
 
Både i tidligere nevnte vegetasjonsskjermer og ellers i området er det ønskelig 
med krav til nyplanting av vegetasjon inkludert trær og busker. Det bør være 
variert vegetasjon, med arter som legger godt til rette for variert fugle- og 
insektsliv. Stedegne arter foretrekkes. Når planinitiativet legger opp til at 
friområder omdisponeres til fordel for utbyggingsformål er det viktig at 
gjenværende friområde får økt verdi for livet i naturen enn området som er i dag.  
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4.5 KULTURMINNER 

Det er ingen kulturminner i eller i nærheten av planområdet. I planinitiativet vises 
det til et sefrak-registrert bygg, dette er fjernet.  

 
 

4.6 BOLIGTYPOLGI, PLASSERING OG STØRRELSE 

Tiltakshaver ønsker å utvide eksisterende bebyggelse med 48 meter mot sørøst. 
Dette utgjør ca. 4675 kvadratmeter. Utvidelsen går inn i regulert friområde. Det er 
positivt med høy utnyttelse av næringsområde, men det anses som uheldig at 
bygget kommer så tett opp mot Geoparken. Med en høy fasade beliggende på et 
høyere nivå i forhold til Geoparken, kan virkningen bli dominerende. Det bør 
derfor vurderes om hjørnet av tilbygget mot sørøst skal trekkes noe tilbake, slik at 
tilbygget ikke blir så dominerende mot Gepoarken. Tilbygget kan trekkes tilbake 
mot nord, men nøyaktig hvordan dette løses kan avklares i videre 
reguleringsprosess. Avhengig av hvor bygget ender opp, vurderes ulike 
alternativer for hvordan virkningen for Geoparken kan bedres.  

 Skjerming: Sikre etablering av vegetasjonsskjerm som gjør at endeveggen 
ikke er synlig fra Geoparken, sett fra et menneskelig ståsted.  

 Tilpassing: Kle endeveggen i stein eller utforme denne som en visuell eller 
funksjonell forlengelse av parken. Det kan være klatrevegg eller brukes 
som kunstelement.  

 
Illustrasjonen viser at det er særlig bratt ned mot det planlagte tilbygget. Det må 
sees på om dette kan legges med underetasje. Murer og særskilt bratte 
skråninger må vurderes mht. sikkerhet mot fall/utforkjøring med sykkel. Ulike 
sikringstiltak kan lett bli nødvendige, og må i så fall festes i bestemmelsene.  
 
Fig. 6 i planinitiativet viser ønsket utvidelse av eksisterende lager- og 
logistikkbygg. Det er vist et bygg ut mot Trondheimsveien, som forslagsstiller sier 
er realistisk. Forslagsstiller bør vise hvordan de kan oppnå høyere utnyttelse av 
hele næringsfeltet med ev. fremtidig byggetrinn. Det må også gå fram at skissert 
bebyggelse er realistisk med tanke på veimyndighetenes holdning til utbygging i 
området.  

 
4.7 BARN OG UNGES INTERESSER I PLANARBEIDET 

Innbyggere og spesielt barn og unge må høres bredt til utarbeidelse av park- og 
aktivitetsanlegg, og få medvirke til hvilke apparater/ tilbud som park- og 
aktivitetsanlegget skal huse. Området kan bli brukt av skoler og barnehager i 
nærområdet. Disse bør inkluderes i medvirkningen til park- og aktivitetsanlegget: 
 

 Vardeåsen skole 
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 Åsenhagen skole 
 Vardeåsen barnehage 
 Varden barnehage 
 Korshagen kommunale barnehage  
 Åsenhagen barnehage  
 Fjellboveien barnehage 
 Norlandia Vardefjellet Kulturbarnehage  
 Skarstubben Familiebarnehage  
 Sorknes barnehage  

 
 
 

4.8 FOLKEHELSE 

Oppgradering av grøntområdet til park- og aktivitetsanlegg, samt opparbeidelse 
av snarvei, anses som et positivt løft og vil heve kvaliteten og bruken av 
friområdet. 

 
4.9 STØY 

Planområdet er støyutsatt fra Trondheimsveien. Ettersom dette er et 
næringsareal, gjelder andre støykrav enn ved støyfølsom bebyggelse. Krav i T-
1442/2021 må overholdes, også for støy fra bygge- og anleggsfasen.  
 
Hele parkområdet ligger i gul støysone, men aktivitetspark/lekeplass har ikke 
formelt sett rettsvern mot støy. Det må likevel gjøres støyberegninger, for å vise 
hvor støyutsatt området er. Beregningene må inneholde samlet støy fra ulike 
kilder. Tiltak og disponering av arealet, må vurderes etter hva beregningene viser.  

 
4.10 FLOM 

Det er ikke fare for flom innenfor planområdet. 
 
 

4.11 GEOTEKNIKK 

Planområdet ligger under marin grense.  
 
Friområdet vil få massive terreng-endringer i øst, da man skal grave ut for 
utvidelse av ny bebyggelse av BOS-bygget. Det skal være egne bestemmelser 
som sikrer at det brukes fagkompetanse på stabilitet i skjæringer/fyllinger og nytt 
terreng i hele området som omfattes av plansaken/fremtidig byggesak. 
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Det er bratte skråningskanter i sand, stabilitet i skråningene må sikres. 
 
I henhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan skal det gjennomføres en 
geoteknisk vurdering av om området er egnet for aktuell type bebyggelse/tiltak, 
samt hvilke hensyn som må tas for å unngå ras/skred ved gjennomføring av 
utbyggingen/tiltaket, jf. TEK 17 § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 

 
 
 

4.12 MILJØTEKNIKK 

Store deler av det regulerte friområdet er ødelagt ved utgraving av store mengder 
løsmasser. Området ble befart av kommunen for en del år siden i forhold til 
miljøkriminalitet. Huser Entreprenør AS har i flere år benyttet deler av regulert 
friområde og Geopark til matjordproduksjon med dispensasjon fra 
byggesaksavdelingen. Etter hva kommunen kjenner til, utløp dispensasjonen for 
matproduksjon 31.12.2019 og saken anses som avsluttet. Dersom det er utført 
tiltak utover gitte tillatelser eller etter at disse er utløpt, skal ikke det i seg selv 
gjøre det enklere for private utbyggere å endre regulerte friområder til 
byggeområder. Viser bla. til kommuneplanbestemmelse §4-2.  
 
Løsmassefyllingen som er anlagt ved opparbeidelse av eksisterende og nytt bygg 
på 57/57 - Otto Olsen- tomten er i ferd med å rase gjennom flettverksgjerdet rundt 
Geoparken. Byggesaksavdelingen er varslet. 
 
Det kan være punktforurensning i matproduksjonsområdet. Huser AS søkte i 
2016 om tillatelse til mellomlagring og behandling av asfaltmasser. Dette fikk de 
avslag på hos Miljødirektoratet. I avslagsbrevet opplyser de om at Huser AS ved 
kjøp av eiendommen overtok asfalt som på daværende tidspunkt lå på 
eiendommen. Omtrent 29.000 tonn av denne asfalten ble knust i 2013 og 2014. 
Miljødirektoratet opplyser i sitt brev om at etter det de er kjent med, forelå det ikke 
tillatelse for Huser AS til den asfaltvirksomheten som har foregått. I lys av dette er 
det mulig at det er forurenset grunn i området. Det må derfor utføres miljøtekniske 
grunnundersøkelser før førstegangsbehandling. Viser undersøkelsene funn av 
forurensning, må det også utarbeides en overordnet tiltaksplan før 
førstegangsbehandling av detaljreguleringsplanen. 

 
 
 

4.13 ESTETIKK 

I planinitiativet står det at utvidelsen vil ha samme uttrykk, bredde og høyde som 
eksisterende bebyggelse. Det kan, jamfør avsnitt 4.6 over, være aktuelt å sette 
som krav at endevegg bekledes i stein, kunstelement eller annet som skaper et 
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bedre inntrykk fra friområdet og Geoparken. 
 
I denne saken må det belyses hvordan tiltaket framstår sett både fra 
bakenforliggende boligbebyggelse, Geoparken, utvalgte steder i friområdet mot 
sørvest og fra Trondheimsveien/Gneisveien. Målet må være at tilbygget sett fra 
veinettet passer godt sammen med eksisterende bebyggelse, og underordner seg 
denne. Sett fra boligene, friområdet og Geoparken er målet å dempe virkningene 
mest mulig.  
 
Kommuneplanen har i utgangspunktet krav om grønne tak når det bygges nye, 
flate tak av en gitt størrelse. I pågående planprosess i Gneisveien 3 like ved, 
stilles krav om grønne tak på ny bebyggelse. Grønne tak er positivt med tanke på 
overvannshåndtering, og vil i dette tilfellet også kunne ha en estetisk virkning for 
bakenforliggende bebyggelse. I møtet gjorde forslagsstiller rede for 
motforestillinger mot grønne tak i dette tilfellet, da tilbygget skal henge sammen 
med eksisterende bebyggelse. Tekniske krav som følge av grønne tak ville gitt 
noe høydeforskjell på bygget. Kommunen er ikke avvisende til å godta at deler av 
bygget blir marginalt høyere som følge av grønt tak. Reguleringsplanen må 
omtale spørsmålet om grønne tak, og vurdere om det er mulig og ønskelig. 
Konklusjonen må festes i bestemmelsene, fordi dersom bestemmelsene er tause 
på punktet vil automatisk kommuneplanens krav gjelde. Dersom konklusjonen i 
planen blir at det ikke settes krav om grønne tak, må det vurderes andre tiltak for 
å dempe virkningen for omgivelsene.  

 
4.14 VOLUM- OG FUNKSJONSANALYSE 

Ikke relevant i denne reguleringsprosessen.  
 

4.15 BYROMSPROGRAM OG ILLUSTRASJONER 

Illustrasjoner og situasjonsplan skal vise full utnyttelse av tiltenkt utvikling i 
planområdet. Der tiltaket i en situasjon med full utnyttelse, eksempelvis nye bygg 
ut mot Trondheimsveien, ikke vil være synlig, skal det også illustreres hvordan 
tiltaket framstår uten disse mulige, framtidige byggene.  

 
 
 
 
 
 

4.16 EIENDOMSFORHOLD 

Eiendomsavdelingen har tidligere forhandlet med BOS om kjøp av arealene 
regulert til friområde og Geopark, uten å lykkes. De ulike partene har noe ulik 
beskrivelse av hvorfor prosessen ikke kom i mål. Kommunen mener at det er 
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naturlig at reguleringsplanen tar stilling til hvilke arealer som skal være offentlig 
eid, og hvilke som skal være private. Både friområdet og Geoparken bør 
reguleres offentlig, og overdras til kommunen etter at de tiltak det settes 
rekkefølgekrav om er opparbeidet. Det vil bidra til å sikre ryddige eiendomsforhold 
og en naturlig avgrensing mellom kommunen og næringsaktørens ansvar. 

 
 

4.17 MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV 

Vann og VA: 
Før rammetillatelse 
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge: 
- Godkjent helhetlig VA- plan inkludert overvannshåndtering. 
 
Før igangsettingstillatelse 
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge: 
- Godkjent detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg 
 
Før bebyggelse tas i bruk 
Før bebyggelse kan tas i bruk skal: 
- Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og 
samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og 
godkjent. 
 
Før ferdigattest kan gis skal: 
- Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og 
samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og 
godkjent minst to uker før. 
 
Grøntstruktur: 
Grøntarealer skal være ferdig opparbeidet før bebyggelse tas i bruk. 
Vegetasjonsskjermer skal være etablert før bebyggelse tas i bruk. 
 
Park- og aktivitetsanlegg: 
Det vil settes rekkefølgebestemmelser til at følgende tiltak skal være opparbeidet 
før midlertidig brukstillatelse: Opprydning av svartelistede arter, avbøtende tiltak i 
for av opprustning av friområdet og privat areal regulert til Geopark, opprusting av 
gruslagt turvei, ny belysning langs turveien ved bruk av eksisterende trekkerør, 
annen belysning i området, etablering av nytt vegetasjonsbelte mot friområdet og 
Geoparken og ny parkeringsplass for Geoparken.   
 
Fjernvarme: 
Ny bebyggelse skal være tilknyttet fjernvarme før bebyggelse tas i bruk. 
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4.18 MEDVIRKNING 

Foruten eiendommene i Sandbakkveien må bla. Velforeningene på Vardeåsen og 
Hekseberg varsles om reguleringsendringen. Instanser som ivaretar Geoparken 
bør også varsles. Når det gjelder naboeiendommer anbefaler vi å varsle klart 
bredere enn dem som er naboer eller gjenboere etter en snever avgrensning.  
 
Barn og unge i nærområdet vil bruke park- og aktivitetsanlegget, og bør derfor 
særlig inviteres til medvirkning, slik at anlegget opparbeides med apparater som 
er til interesse. Det er her viktig at medvirkningen gjøres på en slik måte at det blir 
tydelig for barna hva de medvirker til og at det formidles at ikke alle ønsker vil bli 
innfridd. Se pkt. 4.7. 
 
Dette er viktig for at både grøntområdet og Geoparken kan bli en ressurs og 
identitetsmarkør for barn, ungdom og voksne som bor i området, og for bedrifter i 
Berger-Bøler-området.  
 
Varslingsbrev og materiale, samt eierliste og et bilde som viser varslingsgrense, 
skal oversendes kommunen før utsendelse. 

 
 
5. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

SAMFERDSEL 

 
Den eksisterende turveien bør 
opprustes og lyssettes ved bruk av 
eksisterende trekkrør. 
Opparbeidelsen må tilpasses hva 
som er hensiktsmessig for den 
framtidige kommunale drifta. 
 
Uansett hvem som skal drifte turvei 
og aktivitetsarealer i friområdet, bør 
man ivareta adkomst og tilgang til 
friområdet med maskineri som trengs 
til dette formålet. I 
beredskapssammenheng er det også 

lurt å både sikre former for tilgang til aktivitetsarealer (eks. ambulanse), så dette 
bør fremgå av en landskapsplan/byggeplan.  
 
Navn og adresse er aktuelt også for beredskap, særlig i et område som dette. 
Geodataavdelingen i kommunen må kobles på for dette. Nabolaget bør få gi 

Figur 7 Kart eksisterende trekkrør
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forslag til hva friområdet skal hete/navngis, mulig det allerede eksisterer et navn 
for dette området på folkemunne. 
 
 
Ved opparbeidelse av BOS-eiendommen, var det rekkefølgekrav til ny rundkjøring 
og GS-vei i Trondheimsveien. Rundkjøringen gir atkomst til BOS-eiendommen og 
ny atkomst til Geoparken. Pga. ny busslomme og ny gang- og sykkelvei langs 
Trondheimsveien, ble parkeringsplassen til Geoparken redusert. Det er behov for 
å erstatte disse og flytte parkeringsplassen for biler og busser til det private 
regulerte tilleggsarealet til spesialområde naturvern – Geopark. Her er det et 
eksisterende areal som trafikkeres av lastebiler og hjullastere i forbindelse med 
matjordproduksjon. Etablering av parkeringsplasser her vil være med på å 
kompensere for reduksjonene i Geoparkens parkeringsareal tidligere, og å gjøre 
Geoparken mer tilgjengelig for flere. Den vil kunne bli et attraktivt tur- og 
ekskursjonsmål for barnehager, skoler, foreninger og bedrifter i kommunen. 
 
Parkeringskravene for ny næringsbebyggelse stilles i henhold til kommuneplan. 
 
Kommunen var i utgangspunktet åpen for å vurdere ulike former for sambruk av 
fasiliteter som parkering mellom næringsbygget og Geoparken. I møtet kom 
forslagsstiller med motforestillinger knyttet til dette, i første omgang rundt 
trafikksikkerhet. Kommunen har forståelse for dette, og poengterer at eventuell 
sambruk må kunne skje på en måte som hindrer at besøkende til Geoparken blir 
blandet med næringstrafikk til byggene. Sambruk av parkering er også vanskelig 
å kombinere med ønsket om en visuell buffer mellom næringsbygget og 
Geoparken.  
 
Krysset Trondheimsveien/Bølerveien bør utbedres. Dette er et svært trafikkert 
kryss der det har vært flere ulykker, de fleste ved venstresving ut fra Bølerveien. 
Det er regulert rundkjøringer som skal erstatte krysset. Dersom det er aktuelt å 
regulere for økt utnyttelse av eiendommen utover det konkrete tilbygget, er det 
naturlig at eiendommen bidrar til gjennomføring av disse planene.  
 

 
VANN, SPILLVANN OG OVERVANN 

Vann: Det ligger vannledning i felles ledningsgrøft med spillvann og overvann 
som kommer i konflikt med planlagt tilbygg. Det er også lagt ut en brannhydrant i 
samme området. Vannledningen må legges om. Kostnadene må dekkes av 
tiltakshaver for planlagt utvidelse av næringsbygget. 
 
Det er naturlig at ledningene legges om fra vannkum nr. 222046. Se kart. Hvis 
ikke må det legges ny vannkum i nytt punkt der ledningen legges om fra. 
Tilknytning/avgrening/anboring skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 7. 
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Avstandskrav til kommunal vannledning er 4 meter på hver side, eller 2 ganger 
dybden hvis de ligger dypere enn 2 meter. 
 
Det er kjøpt en privat steinsamling, som skal stilles ut permanent i et Steinhus på 
ca. 70 m2, som er under oppføring. Sannsynlig ferdigstillelse er i 2022. Her blir 
det en permanent utstilling av bergarter og et møblert undervisningslokale. I 
tillegg skal det støpes inn ulike bergarter i utvendig fasade. Bygget er tilkoblet 
strøm, men mangler vann og avløpsanlegg som bør på plass pga. undervisning 
og guidede turer i parken. Aktuelt tilknytningspunkt er kumanlegg syd for den 
eksisterende bygningen til Bertel O. Sten. Vår foreløpige vurdering er at 
kommunen ikke bør pålegge forslagsstiller i denne planen å utføre dette. Det er 
likevel viktig at planforslaget tilrettelegger for slik tilkobling, ved at det ikke 
etableres  hindringer for å kunne koble seg på kumanlegget i fremtiden.  
 
Spillvann: Spillvannsledning kommer i konflikt med planlagt tilbygg. 
Spillvannsledningen er privat. Det er snakk om en pumpeledning. Kapasitet på 
spillvannsledningen må sjekkes. 
 
Overvann: Det ligger privat overvannsledning i konflikt med planlagt tilbygg. 
Ledninger er privat. Overvannsveilederen for kommunen skal følges. Takvann 
skal ut på terreng. Dimensjonerende regnskyllhyppighet er 20 år, klimafaktor 1,5 
skal legges til grunn. (Nye tall fra Blindern, Oslo) I tillegg skal det angis interne 
flomveier ut av området, dimensjonert for 200 års regn, klimafaktor 1,5 og vise 
at disse ikke skader nabotomter. Det er ikke offentlig overvannsnett i området. 

 
 

ENERGILØSNING 

Næringsbyggene skal bygges som passivhus jfr. Kommuneplan for Skedsmo 2-
1.2.2. Norsk Standard for passivhus legges til grunn.   
 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og skal tilknyttes 
dette. Tilknytningen til fjernvarme skal skje ved anleggsstart slik at fjernvarme kan 
benyttes i hele anleggsfasen.  
 
Reguleringsplanen skal redegjøre for å vurdere energitekniske løsninger for 
planområdet, inkludert løsninger for fossilfri og utslippsfri teknologi i anleggsfasen. 

 
 

TEKNISKE KRAV TIL PLANFORSLAGET 

Til førstegangsbehandling skal det foreligge godkjent detaljplan for vei, samt 
godkjent overordnet plan for vann, avløp og overvannshåndtering (VA-
rammeplan).  Tekniske planer må utarbeides av fagkonsulenter på Vei og VA. 
Kommunen skiller ikke på kvalitet på kommunale og private anlegg. 
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Kontaktpersoner i kommunen; Vei - Kirpal Singh, VA - Tone Helland. 

 
Ved utbygging kan ikke utbygger regne med å kunne stenge omkringliggende 
kommunale veier. Begrensende omkjøringsmuligheter og fremkommelighet for visse 
typer kjøretøy, innebærer at utbygger må ta høyde for at tilstøtende veier ikke kan 
stenges i lengere perioder, og aldri uten godkjenning fra veiansvarlig. Alle kostnader 
generert av en midlertidig stenging, tilfaller utbygger i sin helhet.  
 
6. KONSEKVENSUTREDNING  
 

REDEGJØRELSE FOR KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Reguleringsplaner skal konsekvensutredes om de faller inn under kriteriene i § 6-
8 i Forskrift om konsekvensutredninger. § 6, bokstav b omtaler reguleringsplaner: 
«reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I». Planen 
inngår ikke i noen av planene og tiltakene som nevnes i vedlegg I. 
Vedlegg II beskriver tiltak som skal vurderes om må konsekvensutredes. Planen 
inngår i punkt 11 bokstav j i vedlegg II, denne viser videre til § 10 pkt. b. § 10 
omhandler kriterier om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn. Egenskapene ved planen omfatter ikke bruk av naturressurser, jfr. 
Punkt b i andre avsnitt. Planen vil heller ikke påvirke truede arter eller naturtyper, 
eller annet som nevnt i pkt. b tredje avsnitt.   
 
§ 8 omhandler planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Denne viser til § 10, viser til ovennevnte hvor § 10 er sjekket ut. 

 
 
7. BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER 
 

 FORELØPIGE VURDERINGER 

Utbyggingsavtale Det er aktuelt med bruk av utbyggingsavtale for å sikre 
gjennomføring av forslag til reguleringsendring. 
Oppstart av avtaleforhandlinger må varsles og 
kunngjøres iht. pbl. §17-4 Saksbehandling og 
offentlighet. En avtale sikrer gjennomføring av 
reguleringsplan for å avklare ytelser i form av 
prosjektering, opparbeidelse og finansiering av teknisk 
og grønn infrastruktur.  
 
Ansvar for prosjektering, opparbeidelse og finansiering 
av parkanlegg, vist i figur 8 i planinitiativet er aktuelt i 
en utbyggingsavtale. Det kan være aktuelt at Huser 
Entreprenør AS også blir avtalepart for avbøtende 
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tiltak og tilbakeføring etter matjordproduksjonen i 
regulert område for friområde og Geopark. Eventuelle 
tiltak i krysset Bølerveien/Trondheimsveien kan også 
være en del av en avtale.  

Gjennomføringsavtale Bruk av gjennomføringsgaranti vurderes iht. 
Formannskapets vedtak i møte 29.09.2021, sak 
224/21 

Infrastrukturavtale  
 
8. UTREDNINGER OG ANALYSER 
 
Basert på kommunens tilbakemeldinger over, skal følgende vedlegg/utredninger 
utarbeides i plansaken. Utredninger og analyser skal gjennomføres av kvalifisert 
personell, og skal sendes inn samtidig med endelige planforslag. ROS-analyse 
tilpasset det konkrete prosjektet skal alltid utføres.  
 
Dokumentasjon sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no. Listen under er ikke 
uttømmende, og det tas forbehold om at den videre planprosessen kan avdekke 
behovet for nye dokumentasjonskrav.  
 

DOKUMENT OMFANG 

Volum- og funksjonsanalyse Nei 

Byromsprogram Nei 

Illustrasjons-/utomhusplan Ja, skal vise full utnyttelse 

Illustrasjonshefte Ja, enkelt.  

Sol-/skyggediagram Ja, for å vise solforholdene på de stedene i 
parken som foreslås opparbeidet.  

Digital 3D-modell Hvis dette uansett lages, kan vi få det tilsendt, 
men ikke noe krav.  

Grunnforhold – geoteknikk Ja, det skal gjøres geoteknisk vurdering. 

Støy Det må gå fram av planbeskrivelsen og 
eventuelt eget vedlegg hvor vidt hele eller 
deler av friområdet ligger i rød eller gul 
støysone. Dette kan få følger for 
programmering. 

Overvann og flom Det skal utarbeides plan for overvann som 
viser flomveier 

mailto:postmottak@lillestrom.kommune.no
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Vann og avløp  Det skal utarbeides overordnet plan og notat 
for vann, avløp og overvann 

Luftforurensning Det må gå fram av planbeskrivelsen og 
eventuelt eget vedlegg hvor vidt hele eller 
deler av friområdet ligger i rød eller gul sone 
for luftforurensing. Dette kan få følger for 
programmering. 

Trafikkanalyse Nei 

Veitegninger Ja, hvis tiltak på veier eller ny avkjørsel til 
parkering til Geoparken. 

Miljøteknikk/grunnforurensning Ja, skal utføres miljøtekniske undersøkelser 

Faktaark for reguleringsplan Ja, skal fylles ut og følge saken til 
førstegangsbehandling 

 
9. FAKTAARK  
Utfylt faktaark skal foreligge til førstegangsbehandling og følge saken som et 
selvstendig dokument. Når saksbehandler har mottatt planforslaget, og dette anses 
som komplett, sendes saksbehandler lenke til utfyllingsskjema på e-post til 
forslagsstiller. Forslagstiller fyller ut spørreskjemaet med nøkkeldata.  
 
Faktaarket skal inneholde de viktigste nøkkeldataene for reguleringsplanen, for 
eksempel planområdets størrelse, arealformål og type bebyggelse. Faktaarket vil 
også benyttes til å sammenligne ulike detaljreguleringsforslags egenskaper, til å 
samle inn data og statistikk, og presenteres i et presentasjonsformat som viser 
statistikk, grafer og kart.  
 
 
10. BEHOV FOR VIDERE AVKLARING  
 

UENIGHETER OG AVKLARINGER 

Under oppstartsmøte ble det spurt om kommunen kommer til å øke 
utnyttelsesgraden for næringsområdet. Det er ønskelig med høy utnyttelse 
innenfor næringsområder, da det er få egnede tomter for næring i kommunen. Så 
lenge høyere utnyttelse ikke går utover andre hensyn og det bygges forsvarlig, er 
kommunen i utgangspunktet positive til å øke utnyttelsen. Evt. høyere utnyttelse 
må avklares i dialog med kommunen. Dersom forslagsstiller ønsker å se nærmere 
på økt utnyttelse innenfor eksisterende næringsområde, i form av høyder, 
fotavtrykk eller begge deler, må dette gå tydelig fram av varslingsmaterialet. 
Virkningene for naboene, friområdet og veinettet må i så fall belyses.  
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11. VIDERE PROSESS 
 

OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRESNING - KONKLUSJON 

Planønsket ble presentert iht. innsendt dokument utarbeidet av plankonsulent til 
oppstartsmøtet.  
 
Hovedpunktene av diskusjonen i møtet er referert over, under pkt. 4 Kommunens 
tilbakemelding. Kommunen er positiv til oppstart av planarbeidet. Kommunen 
legger til grunn at føringene som ble gitt i oppstartsmøte og i dette referatet 
innarbeides i prosjektet og planmaterialet.  
 
Krav til fagkyndighet er oppfylt. Planen er ikke aktuell for planforum.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 8 Varslingsområde
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Varslingsområde må utvides for å sikre regulering av erstatningsarealer til 
friområde.  
 

Dersom det er aktuelt å regulere for økt utnyttelse på eiendommen generelt, er 
rekekfølgekrav til krysset Bølerveien/Trondheimsveien et tema i plansaken. I 
utgangspunktet er det regulert en ferdig løsning her, men med utgangspunkt i en 
plan fra 2005. Det må vurderes om denne løsningen er tilstrekkelig, og om 
gjennomføring er sikret uten den ekspropriasjonshjemmelen en ferskere plan gir. 
Kommunen kan gjerne inngå i disse vurderingene. Dersom utfallet blir at det er 
aktuelt å justere regulert løsning, må også dette arealet tas inn i 
varslingsområdet.  

 
12. VARSEL OM OPPSTART 
 
Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal benyttes finnes på Lillestrøm 
kommunes hjemmesider. Forslag til annonse, SOSI-fil med planomriss og eierlister 
skal sendes til kommunen v/ Tore Syvert Haga for godkjenning.  
 
 
 
 
 
 
13. 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@lillestrom.kommune.no: 

 Planbeskrivelse (i Word-format) 
 Forslag til reguleringsbestemmelser (i Word-format) 
 Reguleringsplankart i alle nødvendige vertikalnivåer (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 

 

mailto:postmottak@skedsmo.kommune.no
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Dersom planprosessen står stille over ett år, ny kommuneplan vedtas eller det skjer 
ting i omgivelsene som gir endrede forutsetninger for planarbeidet, kan kommunen 
kreve nytt oppstartsmøte. 
 
Det gjøres oppmerksom på at hverken oppstartsmøtet eller referatet gir partene 
særskilte rettigheter senere i saksbehandlingen. Nabo- eller beboerprotester, krav fra 
offentlige myndigheter m.m., vil kunne føre til krav om endring av prosjekt og/eller 
fremdriften for prosjektet.  


