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Innledning

Hensikten med planen er å utvide eksisterende reguleringsplan for "Jølsen
næringsområde gnr.1 bnr.1" (plan-id: 0101R9901) til å omfatte areal for
massedeponi, modellflyplass, justert veglinje og bekkeløp. Videre vil planarbeidet
legge til rette for endringer i arealdisponeringen i allerede regulerte områder.
Gjeldende reguleringsplan i området ble vedtatt 16.06.2008, og behov for endring
av plangrunnlaget skyldes at det nå foreligger interessenter som har konkrete
planer for arealbruk i området.

1.1

Bakgrunn

AF Decom AS er tiltakshaver og driver i dag med mottak, knusing og lagring av
stein, betong og returasfalt i Jølsen Miljøpark AS i deler av planområdet.
AF Decom AS' visjon er å skape et mer bærekraftig miljø, samt verdiskapning,
gjennom gjenvinning av gravemasser og tungt riveavfall. Forurensede masser skal
være en del av løsningen på fremtidens ressursproblem.
Ved at man her etablerer et kombinert mellomlager, jordrenseanlegg og deponi for
ordinært avfall, vil det være mulig å utvinne rene massefraksjoner og gjenbruke
disse til nyttige formål, samtidig som mindre mengder vil gå til deponi.
For å få en mer hensiktsmessig arealbruk i næringsområdet er det ønskelig å rette
ut vegen langs vestsiden av industriområdet. Dette medfører også en omlegging
av Steindalsbekken.
Skedsmo modellflyklubb har en intensjonsavtale om å leie areal til flyplass på
Jølsen gård. For å sikre at dette kan bli en varig ordning er det vedtatt å sette i
gang arbeid med en reguleringsplan. Det er sett på ulike alternativ, og alternativ C
er ansett som det mest optimale. Dette ligger inntil Jølsen næringsområde, og
siden det er behov for ny reguleringssak også for næringsområdet er det ønskelig
å samkjøre dette.
Kartet nedenfor viser planområdets plassering.
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Figur 1 - Oversiktskart (finn.no, 2016)

1.2

Aktører

AF Decom AS er forslagsstiller og eier av Jølsen Miljøpark AS. COWI AS er
planfaglig rådgiver i prosjektet.

1.3

Vurdering av utredningsplikt

En reguleringsplan av dette omfanget omfattes av forskrift om
konsekvensutredninger (2015). Hensikten med forskriften er å sørge for at hensyn
til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under utarbeidelsen av planer.
Forskriftens § 2-4 tar for seg hvilke planer som skal konsekvensutredes.
Tiltaket faller inn under § 2, bokstav d) områdereguleringer, og detaljreguleringer
på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål. Utvidelsen
av plangrensen, i forhold til gjeldende reguleringsplan, er på klart over 15 dekar. Vi
vurderer at deponiarealene vil være å anse som et utbyggingsområde, selv om det
ved ferdigstillelse kan tilbakeføres til LNF- område. Tiltaket faller derfor inn under
forskriftens §2 bokstav d) og det utløses krav om konsekvensutredning.

JØLSEN NÆRINGSOMRÅDE

1.4

Planprogram

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke
problemstillinger som anses som viktig i forhold til miljø og samfunn i denne
sammenhengen.
Relevante og realistiske alternativer for utvikling av området beskrives og det skal
fremgå hvordan alternativene utredes i plan- og utredningsarbeidet. Med rammer i
forskriftens § 7 og vedlegg IV vil det redegjøres for hvilke temaer som utredes.
Temautredningene skal tydeliggjøre hvilken effekt de ulike alternativene vil få for
miljø og samfunn. Metodene som skal benyttes fremgår av planprogrammet og
rammene for utredningene er beskrevet slik at man senere kan ta stilling til om
utredningsarbeidet er utført i samsvar med programmet.
Planprogrammet redegjør også for planprosess med frister, deltakere opplegg for
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn hvor alle berørte parter kan vurdere
programmet og eventuelt komme med forslag til utredningstemaer og hvordan
utredningen bør skje. Godkjent planprogram vil ligge til grunn for selve
konsekvensutredningen.

9
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2

Prosess og medvirkning

2.1

Planprosessen

Nedenfor følger en liste over de viktigste milepælene i plan- og utredningsarbeidet
for Jølsen næringsområde.

›

Oppstartsmøte med kommunen
Det er avholdt oppstartsmøte hvor kommunen la frem rammer og føringer som
planarbeidet må forhold seg til.

›

Varsling av planoppstart, forslag til planprogram på høring
Det varsles oppstart av planarbeidet. Samtidig sendes forslag til planprogram på
høring til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte parter/naboer,
samt legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

› Innkomne merknader
Merknadene fra høringsrunden oppsummeres og kommenteres av plankonsulent i
samråd med forslagsstiller og Fet kommune. Det skal redegjøres for hvordan
innkomne merknader er vurdert og ivaretatt i det endelige planforslaget.
› Planprogrammet fastsettes av kommunen
Planprogrammet fastsettes i politisk møte.
›

Utarbeidelse av planforslag
Det utarbeides forslag til plankart, med tilhørende bestemmelser samt
planbeskrivelse med konsekvensutredning

›

Førstegangsbehandling av planforslag
Utarbeidet planforslag med konsekvensutredning sendes Fet kommune for
førstegangsbehandling.
Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring til offentlige myndigheter,
interesseorganisasjoner, berørte parter/naboer og legges ut til offentlig ettersyn i
minimum 6 uker.

›

Bearbeiding av planforslag
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Innkomne merknader oppsummeres og behandles. Eventuell bearbeiding av
planforslaget og justering/supplering av konsekvensutredning utføres.

›

Andregangsbehandling av planforslag
Planforslag med konsekvensutredning vedtas politisk av kommunestyret i Fet
kommune. Ved behov gjøres vedtak om nytt offentlig ettersyn med påfølgende
vedtak av planen.

2.2

Medvirkning

Lovverket gir klare føringer for medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige
myndigheter og andre sentrale parter i saken blir varslet om oppstart av planarbeid
gjennom brev. I tillegg annonseres det i lokal presse og på kommunens nettsider,
slik at også øvrige har mulighet til å følge med og/eller komme med innspill til
planarbeidet. Planprogrammet vil være tilgjengelig på kommunens nettsider, samt
ved kommunens enhet for Samfunn og næring.
Ved offentlig ettersyn av utarbeidet planforslag sendes dette til berørte parter og
offentlige myndigheter, samt legges ut på kommunens nettsider. Planmaterialet vil
også være tilgjengelig ved kommunens enhet for Samfunn og næring.
Det vil bli vurdert behov for informasjonsmøter for allmennheten underveis i
planprosessen. Medvirkning utover dette vil avhenge av hvilke innspill som
kommer ved oppstartsvarsling og offentlig ettersyn av planprogram.
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2.3

Fremdrift

I denne planprosessen legges det opp til følgende tidsplan:

›

Juli/august/september 2016: Varsling av oppstart og off. ettersyn av forslag til
planprogram

›

September 2016: Innspill fra høring – Gjennomgang og behandling av
innspill fra oppstartsvarsling.

›

September/oktober 2016: Fastsetting av planprogram (Fet kommune)

›

Oktober 2016 - februar 2017: Utarbeidelse av planforslag med
konsekvensutredning

›

Februar/mars 2017: Førstegangsbehandling - Innsending av planforslag
med konsekvensutredning til kommunal behandling

›

Mars/april 2017: Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning/
Åpent informasjonsmøte

›

April - mai 2017: Eventuell justering av planforslag med
konsekvensutredning etter offentlig ettersyn

›

Juni 2017: Andregangsbehandling - Planforslag med konsekvensutredning
til kommunal behandling og vedtak

Framdriftsplanen er ikke endelig og vil kunne bli justert underveis i prosessen.
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Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger mellom Jølsenåsen og Jølsen gård nordvest i Fet kommune.
Avstanden til Fetsund er ca. 4,5 km i luftlinje, og Lillestrøm sentrum er om lag 3 km
unna. Arealet ligger i et typisk jordbruks- og skogsområde, med spredt bolig- og
gårdsbebyggelse, samt noe næring (Jølsen Miljøpark AS). Adkomsten til Jølsen
næringsområde skjer fra rv. 22 Fetveien, videre på fv. 279 Jølsenveien som går
forbi planområdet. Trafikkmengden (ÅDT) på fv. 279 Jølsenveien er estimert til 500
(NVDB, 2015).

Figur 2 - Planområdet (Ortofoto fra Infoland/Ambita 2016)
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Nedenfor gis en oversikt over dagens status i området for eksisterende
reguleringsplan.

Område 1- 18 daa
Jølsen Miljøpark eid av AF Decom
AS har tillatelse fra 04.06.2013 til å
drive med mottak, knusing og
lagring av stein, betong og
returasfalt. I tillegg foreligger
godkjenning fra 26.09.2014 til
kabelgranulering.

Område 2- ca. 36 daa
Det er solgt en tomt på 10 daa som
skal brukes i tråd med formålet. For
det resterende arealet er det ingen
avtaler.

Område 3 – ca. 15 daa
Det er satt av areal til
flisfyringsanlegg.

Vei
Veien slik planen viser er ikke
bygget – det er pt. utformet en
midlertidig atkomst gjennom
industriområdet.

Område 4 – 20 daa
Det er bygget ut 2 tomter på ca. 10
daa hver.
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Bebyggelse og anlegg, teknisk infrastruktur

Næringsbebyggelsen i planområdet ligger i søndre del og er knyttet til selskapet
Jakhelln Gruppen AS. I dag omfatter bygningsmassen et terminalbygg og
lagerbygg, men næringsparken er under utvikling og det planlegges bygging av
diverse næringsbygg på regulert areal.
I nordre del av planområdet holder Jølsen Miljøpark AS til. De har tillatelse til å
drive med mottak, knusing og lagring av stein, betong og returasfalt, samt
kabelgranulering.
I sørøstre del av planområdet finnes noen boliger.
I nærområdet ellers består bebyggelse i hovedsak av boliger langs Jølsenveien og
bygninger på det nærmeste gårdsbruket, Jølsen gård, 450 m fra planområdet.
Fv. 279 og øvrige veier, samt strømtilførsel og vann og avløp til boenheter og
driftsbygg utgjør den tekniske infrastrukturen i nærområdet. Det går en
høyspentledning i luft gjennom planområdets søndre del.

3.2

Eierforhold

Kartet nedenfor gir en oversikt over eierforhold i og rundt planområdet.

Figur 3 - Eiendomskart

Eiendommer innenfor planområdet er følgende:
Gnr./ bnr. 1/1, 1/1/2, 1/4
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Eiendommer som grenser til planområdet er følgende:
Gnr./ bnr. 1/1, 2/1, 5/1, 3/1,2,3

3.3

Landskap og vegetasjon

Figur 4 Dagens situasjon ved planområdet, sett mot sør. Til venstre Jølsenåsen, til høyre
kulturlandskapet ved Jølsen gård. I bakgrunnen Lillestrøm. (COWI AS)

Planområdet ligger i overgangen mellom høyereliggende, skogkledde åsrygger i
nord og øst, og fulldyrka jordbruksareal i vest og sør. I allerede regulert del av
planområdet er det delvis fjell i dagen langs planområdets østside, mens det er
opparbeidet driftsareal i den delen som vender mot jordbruksarealene i vest.
Steindalsbekken går gjennom hele planområdet fra nord til sør, og følger
planområdets vestre langside. Det er noe vegetasjon mellom bekken og jordene i
vest. I planområdets uregulerte del i nord er det i dag skog i skrånende terreng,
mens det lenger sør er dyrka mark. Terrenghøyden i planområdet ligger på om lag
110 moh. i den søndre delen, mens det stiger til opp mot 200 moh. i nord og øst.
Åsryggene øst for planområdet strekker seg opp mot 240 moh.

Figur 5 Nordre del av planområdet, sett mot nord hvor det planlegges deponi. (COWI AS)
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Friluftsliv

Planområdet er ikke registrert som turområde i offentlige databaser eller
kommunale temakart, men det er sannsynlig at de store skogsområdene ved
Jølsenåsen i noen grad brukes til friluftsliv og rekreasjon. Gjennom deler av
planområdet går skogsveien Steindalsvegen opp til plassen Steindalen øst for
planområdet. Vest for planområdet går Jølsenveien helt opp til en eiendommen,
Lykkja.

3.5

Naturmangfold

Planområdet tilhører vegetasjonssonen boreonemoral sone som kjennetegnes av
edellauv- og barskog. Edellauvskog finnes på gunstige voksesteder, mens bjørke-,
gråor- eller barskoger dominerer resten av skoglandskapet. I følge naturbase
(Miljødirektoratet) er det registrert en viktig naturtype i nordre del av planområdet.
Dette er området Jølsen Skog, med naturtype bekkekløft og bergvegg (ID:
BN00025073). Det er ellers ingen kjente registreringer av naturverdier innenfor
planområdet, men naturtypen med bekkekløft og bergvegg strekker seg også
videre inn i Skedsmo kommune i nord. Direkte tilgrensende i nord er det også
registrert et område, Korpåsen sør, med naturtype gammel barskog (ID:
BN00016169). For øvrig er bekkeløp som Steindalsbekken viktige elementer for
biologisk mangfold.

Figur 6 Utsnitt fra Miljødirektoratets Naturbase 28.05.2016. (naturbase.no)
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Det er naturreservater ved Jølsen (Jølsen og Holmen naturreservat). Sørumsneset
og Nordre Øyeren naturreservat ligger over 2 km nedstrøms Steindalsbekken og
Jølsenbekken.
Vest for planområdet ligger Leirvassdraget (ID BN00016134) med kroksjøer,
flomdammer og meandrerende elvepartier som et viktig naturtype og
landskapselement. Det er påvist flere rødlistearter her.

3.6

Grunnforhold

Planområdet og åsryggene i øst domineres av bart fjell, med stedvis tynt
løsmassedekke. Jordbruksarealene i vest er gammel elveavsetning, mens nordre
del av planområdet er havavsetning med ulik tykkelse (ngu.no). Det vil bli vurdert
behov for nærmere grunnundersøkelser.

3.7

Vann og vassdrag

Figur 7 Steindalsbekken gjennom planområdet. (COWI AS)

Steindalsbekken går langs vestsiden av planområdet og føres ut i Jølsenbekken
nedstrøms planområdet. Denne har igjen utløp i Stilla som videre går gjennom
Sørumsnes naturreservat. Vannresipientene ligger i vannregion Glomma og hører
til vannområdet Leira – Nitelva. Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet.
Risiko og sårbarhet skal vurderes spesielt i forbindelse med omlegging av
Jølsenbekken iht. gjeldende planbestemmelser.
Det er registrert at en industritomt innenfor planområdet har vannforsyning fra
brønn, men denne blir tatt ut av bruk når permanent vannforsyning til området er
etablert. Overflateresipientene nedstrøms er ikke benyttet til vannforsyning.
Planområdet er omfattet av verneplan for vassdrag, Leira (1986).
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Kulturminner og kulturmiljø

I følge riksantikvarens database Kulturminnesøk er det gjort funn av
bosetningsspor i den uregulerte delen av planområdet. Lokaliteten (ID: 95953) er
fra etterreformatorisk tid og har vernestatus som uavklart.
Det er ingen bestemmelser om kulturminner knyttet til gjeldende reguleringsplan.

Figur 8 Utsnitt fra riksantikvarens database Kulturminnesøk 28.05.2016 (www.kulturminnesok.no)

3.9

Jordressurser

Grøntstrukturutredningens temakart for jordressurser viser svært høy verdi på
arealene ved planområdet.

3.10 Luftrom
Avstanden til Kjeller flyplass setter visse begrensinger for aktivitet knyttet til
modellflyplass. Det er mottatt en foreløpig uttalelse fra driver av flyplassen som
viser at lokalisering av plassen ikke er til hinder for flytrafikken på Kjeller. Forsvaret
har vedlikehold av F16 fram til 2022 noe som medfører begrensinger i
innflygingskorridoren som tilsier at det ikke må flys høyere enn 240m i området
over arealet for modellflyplass. Generell høydebegrensing for flytrafikk er 330 m i
dette området.
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4

Overordnede rammer og føringer

Nedenfor følger en opplisting av planer og føringer som er aktuelle for
planarbeidet.

4.1
›
›
›
›
›
›
›

Plan- og bygningsloven
Vegloven
Naturmangfoldloven
Kulturminneloven
Vannressursloven
Forurensingsloven
Luftfartsloven

4.2
›
›
›
›
›
›

4.3

Lovverk

Nasjonale retningslinjer og bestemmelser

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen (T-1442)
Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftforurensning i
arealplanleggingen (T-1520)
Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (FOR-1994-1110-1001).

Regionale planer og føringer

Fylkesplan for Akershus 2004-2007
Som mål for areal- og transportpolitikken nevnes blant annet:

›

God tilgang på næringsarealer Et tilstrekkelig stort og variert tilbud på
næringsarealer for ulike typer næring og offentlig virksomhet
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›

God tilgjengelighet for næringsområder God tilgjengelighet internt i
regionen, særlig for næringstransporter på veg og regionale persontransporter
kollektivt
› Grenser mot landbruks- og naturområder Et framtidig utbyggingsmønster
med klare, langsiktige grenser mot landbruksområder, kulturlandskap og
natur- og friluftsområder.
Det er også beskrevet en arealstrategi for blant annet industri og logistikk hvor det
nevnes at etablering av nye arealkrevende og godstransportskapende næringer i
Akershus som f. eks. industri og logistikknæringer, skal lokaliseres nær
hovedtransportnettet. Det fokuseres også på at næringslivet i hovedstadsområdet
stilles overfor betydelige utfordringer som medfører behov for sterkere kopling
mellom næringsliv og utdanning-/forskningsinstitusjoner.

Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025 (fylkesdelplan)
Fylkesdelplanen bygger på Fylkesplan 2004-2007 og er en konkretisering av
fylkesplanens mål og strategier for areal- og transport. Fokusområder er:

›
›
›
›

Gode, levende og trygge lokalsamfunn
Næringsutvikling
Grøntstruktur og landbruksarealer
Transportsystem

Når det gjelder næringsutvikling fokuseres det på utvikling av sentrumskjerner, og
nærhet til overordnet transportsystem. Det nevnes imidlertid også at det er viktig å
legge til rette for lokalisering av næringsbedrifter utenfor de typiske
kjerneområdene for å utnytte Romerikes store komparative fortrinn med
beliggenhet sentralt på Østlandet, nær Oslo og nær Gardermoen, samt god tilgang
på aktuelle arealer nær sterke transportårer. Det sies mest om utvikling innen
kunnskapsbasert og logistikktilknyttet næring.

Grøntstruktur på Romerike (2002)
Rapport fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Hovedmål for rapporten er å bidra til å synliggjøre og ta vare på nasjonalt og
regionalt viktig grøntstruktur på Romerike på tvers av kommunegrensene, med
vekt på store sammenhengende grøntområder og grøntdrag. Det er utarbeidet kart
for ulike temaer:

›
›
›
›

Biologisk mangfold: Viser ingen registreringer i planområdet
Friluftsliv: Viser ingen registreringer i planområdet
Jordressurser: Viser svært høy verdi i planområdet
Kulturmiljø og kulturlandskap: Viser sammenhengende kulturlandskap,
kulturmiljø av lokal verdi ved planområdet

Regional plan for masseforvaltning (2016)
Planen er under utarbeidelse og vedtas høsten 2016. Hensikten med planen er å:

›
›
›
›

oppnå størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser
sikre arealer for massemottak og lovlig deponering
sikre fremtidige behov for byggeråstoff og uttaksområder
redusere miljø- og samfunnsbelastningen fra håndtering- og transport av
masser i Akershus
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I kapittel 3 gis det konkrete planretningslinjer for mottak, mellomlager og deponi av
overskuddsmasser. På reguleringsplannivå gis retningslinjer om blant annet
eksterne masser i LNF-områder, mottakskontroll og avslutning/etterbruk.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Det er utarbeidet felles mål for utvikling av Oslofjord regionen. De felles målene for
regionen er knyttet til:
›

Utvikling av regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region

›

Arealeffektivt utbyggingsmønster og bevaring av overordnet grøntstruktur

›

Effektivt, miljøvennlig for alle, og med lavest mulig behov for å bruke bil.

Det er et felles mål for hele regionen å halvere klimautslippene innen 2030.

Verneplan for vassdrag, Leira (1986)
Fra NVEs beskrivelse av vernegrunnlag: Lavlandsvassdrag på Østlandet med
særlig store verdier. Vassdraget er viktig del av et særpreget landskap som i stor
grad er dominert av aktive prosesser i leire. Stort naturmangfold knyttet til
elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, landfauna og vannfauna. Utløpsområdet er
naturreservat. Friluftsliv, undervisning og forskning er viktig bruk.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma (2016-2021)
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for både elver, innsjøer,
kystvann og grunnvann. Forvaltningsplanen skal sikre en helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannet. Planen foreslår også en rekke tiltak for å beskytte
vannforekomstene, blant annet for å redusere tilførslene fra landbruk. Løsninger
for avrenning er sentralt i denne sammenhengen.

4.4

Kommunale planer

Kommuneplan for Fet kommune (2014-2026)
I kommuneplanens samfunnsdel er tre satsningsområder prioritert:

›
›
›

Identitet og samhold
Fetsund sentrum
Bokvalitet og oppvekstmiljø

I arealdelen av kommuneplanen fokuseres det på følgende hovedgrep:

›
›
›
›

Forvaltning av arealressursene. Bærekraftig forvaltning av arealressurser
knyttet til blå og grønne strukturer. Jordvern er et hovedhensyn.
Økt satsing i sentrum og på stasjonene langs Kongsvingerbanen. Etablering
av Fetsund som et stort knutepunkt på Romerike.
Forvaltning av teknisk og sosial infrastruktur. Teknisk infrastruktur utnyttes,
utvikles, fornyes og vedlikeholdes for å bygge opp om samfunnsutviklingen.
Sikre gode og trygge gang-, sykkel- og turveger for å bidra til miljøvennlig
transport og bedre folkehelse.
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I arealdelen av kommuneplanen er deler av det som inngår i gjeldende
reguleringsplan avsatt til næringsvirksomhet (nåværende og fremtidig), samt
boligbebyggelse. Resten av planområdet er avsatt til LNFR – landbruks,- natur- og
friluftsområde. Deler av planområdet inngår i hensynssone for landskap og
faresone for høyspenningsanlegg.

Figur 9 - Utsnitt av kommuneplanens arealdel, med planområdet markert med rød strek
(Kartinnsynsløsning til Fet kommune)

Kommunedelplan Energi og klima (2011-2021)
Fet kommune skal redusere sine klimagassutslipp i overensstemmelse med
internasjonale avtaler og nasjonale forpliktelser. Det fokuseres på styring av
transport og energiløsninger gjennom arealplanlegging, transportplanlegging og
byggesaksbehandling. Gjennom behandling av arealplaner og gjennom
kommunens eget planarbeid skal en bidra til utbyggingsmønster som tilrettelegger
for etablering av gang- og sykkelveier samt bedring av kollektivtrafikkløsninger.
Langsiktig og bærekraftig utbyggingsmønster er en viktig kommunal arena for å
bidra i klimadugnaden.
Næringslivet skal være bærekraftig og det skal etableres gode rammer for en
positiv vekst og utvikling i kommunen. Ressurser skal brukes mest mulig effektivt
og det skal tenkes langsiktig ved alle nye prosjekter. Jølsen industriområde nevnes
som en av de største industriforekomstene i Fet kommune. Industri og næringsliv
skal oppfordres til å benytte seg av ”grønt el-sertifikatmarked” og
”miljøfyrtårn”ordningen. Gjennom plan og reguleringsarbeid, dialog, informasjon og
samhandling skal det legges best mulig til rette for redusert energiforbruk og
klimautslipp fra private virksomheter i Fet kommune. Det beskrives prinsipper for
lokal overvannshåndtering.

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø (2016)
Ferdigstilles 2016. Foreløpig er kun Fetsund sentrum omfattet av planen. Det
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overordnete målet er å styrke kommunens evne til å ivareta kulturminnene i
kommunen på best mulig måte.

4.5
›
›
›

Gjeldende reguleringsplaner

Det er kun én reguleringsplan i området; "Jølsen næringsområde gnr.1 bnr.1"
(plan-id: 0101R9901) vedtatt 16.06.2008. Det er ingen tilgrensende vedtatte
eller pågående arbeider med reguleringsplaner ved planområdet.
Formål i planen er industri, parkbelte industriområde, felles avkjørsel,
frittliggende småhusbebyggelse, faresone for høyspenningsanlegg.
Innholdet i gjeldende reguleringsplan vil i hovedsak videreføres, men
planområdet vil inngå i ny plan.
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Beskrivelse av tiltaket

Arealbruk
Gjeldende reguleringsplan for Jølsen næringsområde er utgangspunktet for
planarbeidet. I tillegg til en videreføring av arealet i gjeldene plan, utvides
planområdet av hensyn til tre forhold:

›

Etablering av et deponi for overskuddsmasser nord for regulert areal. Areal for
deponi vil være i størrelsesorden 60-130 daa.
› Utvidelse av planområdet for å gi plass til modellflyplass vest for planområdet.
Størrelsen på arealet til selve plassen vil være 5-10 daa.
› Endring av plangrense i vest, med omlegging av planlagt veg og bekkeløp.
Utrettingen av vegen vil medføre en utvidelse av regulert areal på ca. 10 daa.
Det nye planområdets størrelse er 314,2 daa. Dette inkluderer også en 30 meter
bred buffersone rundt deponiarealet i nord. På neste side vises en skisse for
planlagt arealbruk i området.
For næringsområdet er det en klar intensjon om at området skal kunne benyttes til
avfallsbehandling inkludert nytt deponi for overskuddsmasser i nord og lager med
tilhørende kontorfunksjoner i syd. Deponiområdet i nord vil være for
overskuddsmasser fra Jølsen Miljøpark som det nå ikke er avsetning på.
Alternativet til deponering innenfor planområdet vil være å kjøre massene ut for
deponering eksternt. I et miljøperspektiv vil det helt klart være en fordel å kunne
benytte lokalt deponi med hensyn til transportbehov. I planarbeidet vil det gjøres en
nærmere vurdering av dette, men det er i første omgang ønskelig å inkludere areal
for deponi i varslingsgrense for dette planarbeidet. Dersom deponiet blir en del av
planforslaget vil det også gjøres vurderinger knyttet til ulike alternativ for
detaljlokalisering og utforming. Planarbeidet vil for det nye deponiet inneholde
tiltaksbeskrivelse med en grov driftsplan og krav i bestemmelsene om mer detaljert
driftsplan med miljøoppfølging.
Det ønskes også etablert et nytt areal for modellflyplass. Dette området skal kunne
disponeres til å sende opp modellfly. Modellflyplassen må i tillegg ha noen
parkeringsplasser og et lite servicebygg med mulighet for opphold. Klubblokale og
parkering for større arrangementer forutsettes å benytte tilgrensende
næringsområde (gjennom egen avtale). Tiltaket vil ligge på dyrka mark, men
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forutsetter enkel tilrettelegging med etablering av gressbakke. Området skal lett
kunne tilbakeføres til jordbruksproduksjon.
Planforslaget vil vise en utvidelse av planområdet grunnet utretting av regulert
vegareal og omlegging av bekkeløp. Denne endringen ønskes utført for å få en
bedre utforming av næringsarealene, og enklere etablering av veg på østsiden av
det eksisterende bekkeløpet. Det virker også mer naturlig å ha bekken som en
avgrensing og buffersone mot jordbruksarealene. Bekkeløpet kan i større grad da
være åpent uten tverrforbindelser over bekkeløpet og inn til de ulike
næringstomtene.
I næringsområdet for øvrig vil det være noen tomter som det enda ikke er kjøpere
eller leietakere til. Utgangspunktet er at disse tomtene skal benyttes til lager/mindre
næringsvirksomheter med tilhørende kontorer.
Planutformingen vil vise en helhetlig arealbruk som skaper langsiktighet i
utviklingen av området. Internt mellom de ulike områdene vil det gjennom en
avklart arealbruk hindres interne interessemotsetninger. Det må søkes å etablere
en sameksistens mellom de ulike virksomhetene som kan gi positive synergier til
de andre virksomhetene innenfor planområdet. Planen må likevel ha tilstrekkelig
fleksibilitet, slik at det ikke må søkes om dispensasjon fra planen for mindre avvik
fra det som framkommer i plankart og bestemmelser.

Bærekraft
Planarbeidet tilrettelegger for bærekraftig virksomhet i form av mottak og
gjenvinning av gravemasser og tungt riveavfall. Ønsket mellomlager,
jordrenseanlegg og deponi for ordinært avfall vil gjøre det mulig å utvinne rene
massefraksjoner og gjenbruke disse til nyttige formål, samtidig som mindre
mengder vil gå til deponi. Lokalisering av deponi innenfor planområdet vil medføre
et lavere transportbehov, da man kan deponere overskuddmasser lokalt, fremfor å
kjøre til eksternt deponi.
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Uregulert areal til deponi – 60-130 daa
Utvidelse av planområdet med deponi av
restmasser for Jølsen Miljøpark. Behov for å
deponere ca. 30 000 <<<<<<<<<<<<<<<<
m³ per år hvis det ikke skal
kjøres ut av området.

Område 1 Utvidelse av tiltak innenfor regulert
areal – 18 daa
Avfallsanlegg til AF Decom AS. Utvidelse av
virksomhet til også omfatte mellomlager,
behandlingsanlegg og deponi for ordinært
bygningsavfall.

Uregulert areal – til modellflyplass 5-10 daa
Det settes av et areal til å sende opp modellfly.
Areal for etablering av driftsskur og noe
parkering. Klubbhus og mer parkering utover et
minimum legges til næringsområdet

Område 2 - Ledige tomter 36 daa
Det er solgt en tomt på 10 daa. som skal brukes i
tråd med formålet i gjeldende plan.
Det forutsettes utbygd til næringsvirksomhet,
lager og tilhørende kontor
Uregulert areal – Utvidelse av planområdet ved
atkomstveg - 10 daa
Endring av plangrensen med omlegging av
planlagt veg og bekkeløp. Vegen rettes ut.

Område 3 – 15 daa
Området forutsettes benyttet til flisfyringsanlegg.
Anlegget krever 10-15 daa. Evt. et mindre
resterende areal er tilgjengelig.

Område 4 – 20 daa
Eksisterende bebygd område som forblir uendret

<
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6

Utredningsbehov

6.1

Generelt

I dette kapitlet omtales utredningsalternativer, tema som vil inngå i
konsekvensutredningen, samt øvrige tema som vil bli belyst i planbeskrivelsen.
§ 7 i forskrift om konsekvensutredninger sier blant annet følgende om innholdet i
en konsekvensutredning;
Konsekvensutredningen skal tilpasses plannivået og være relevant for de
beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i
foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik
kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad
innhentes ny kunnskap. Konsekvensutredningen, herunder feltundersøkelser,
skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer
med relevant faglig kompetanse.

6.2

Metode for konsekvensutredningen

Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over vesentlige
konsekvenser for miljø og samfunn som utviklingen planforslaget legger til rette for.
Aktuelle utredningstemaer er de temaene forslagsstiller antar kan ha vesentlig
betydning for miljø og samfunn, jfr. PBL § 4.2.
Konsekvensutredningen skal bygges opp av tre hovedtrinn for hvert fagtema som
utredes.

›
›
›

Beskrivelse og vurdering av dagens situasjon.
Beskrivelse, evt. beregning og /eller vurdering av tiltakets påvirkning og
konsekvenser i forhold til referansealternativet.
Dersom det avdekkes omfattende negative konsekvenser av tiltaket, skal
avbøtende tiltak for hvert fagtema beskrives. Behovet for nærmere
undersøkelser skal også vurderes.
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For hvert tema skal det gis en nærmere beskrivelse av metodevalg. Det skal
benyttes faglig anerkjente metoder for de ulike utredningstemaene (f. eks. Statens
vegvesens Håndbok for konsekvensanalyser (V712)). For hvert tema defineres et
influensområde. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal vurderes.

6.3

Utredningsalternativer

Konsekvensutredningen tar for seg to alternativer. 0-alternativet legger til grunn at
tiltak som planforslaget åpner for ikke gjennomføres. Alternativ 1 vil være utvikling
av planområdet i tråd med planforslaget. Det vil også gjøres en overordnet
vurdering av mulighet for bortkjøring av masser til deponi utenfor planområdet.

6.3.1 Referansealternativet
Referansealternativet (0-alternativet) defineres ut fra kommuneplanens og
eksisterende reguleringsplans føringer for bruk av området i dag og forventet
utvikling innenfor gjeldende planer.

6.3.2 Alternativ 1
Innenfor alternativ 1 vil det gjøres nærmere vurderinger av løsninger og utforming.
Det er vurdert ulike alternativ for lokalisering av modellflyplass med hensyn på
tekniske forutsetninger en slik plass krever. For lokalisering av deponi er nærhet til
eksisterende virksomhet av avgjørende betydning.

6.4

Utredningstemaer

Det er tatt utgangspunkt i listen over utredningstemaer i forskrift om
konsekvensutredninger ved valg av aktuelle tema. Alle utredningsteamene
vurderer anleggsfasen og det ferdigstilte anlegget.

6.4.1 Trafikk
Utredningsomfang

Beskrivelse av dagens trafikkmengde
på aktuelt vegnett.
Det redegjøres for hvilke virkninger
tiltaket vil få for trafikksituasjonen og
trafikkavviklingen i området, inkludert
evt. avbøtende tiltak.

Grunnlag

Eksisterende trafikktall og
ulykkesdata. Beregnet trafikk som
følge av virksomheten i
utbyggingsområdet
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6.4.2 Støy
Utredningsomfang

Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet.
Nødvendige beregninger gjennomføres, og det
redegjøres for hvilke virkninger tiltaket (trafikk,
behandlingsanlegg for avfall, deponi og
modellflyplass) vil få for støyforhold.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.

Grunnlag

Nye trafikkberegninger, informasjon om anlegget inkl.
produktinformasjon og erfaringstall. Kartdatabaser.

6.4.3 Forurensning i grunnen
Utredningsomfang

Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet.
Nødvendige beregninger/undersøkelser
gjennomføres og det redegjøres for hvilke virkninger
eventuell avrenning og annen forurensing av grunn vil
få for aktuelle områder.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.

Grunnlag

Beskrivelse av tiltaket. Produktinformasjon og
erfaringstall.

6.4.4 Luftforurensing
Utredningsomfang

Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet.
Nødvendige beregninger/undersøkelser
gjennomføres, og det redegjøres for hvilke virkninger
tiltaket vil få for luftkvalitet i nærliggende områder. Her
inngår støv og annen forurensing til luft.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.

Grunnlag

Beskrivelse av tiltaket. Produktinformasjon og
erfaringstall. Eksisterende virksomhet skal inngå i
grunnlaget.
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6.4.5 Landskap
Utredningsomfang

Beskrivelse av eksisterende situasjon i planområdet.
Nødvendige registreringer og verktøy (eks. 3Dmodell, fotomontasjer, snittegninger) benyttes for å
redegjøre for hvilke virkninger tiltaket vil få for
landskapet med hensyn til landskapsbilde,
fjernvirkning og påvirkning på viktige landskapstrekk.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.

Grunnlag

Ortofoto, kartgrunnlag, kartdatabaser og annen
tilgjengelig grunnlagsdokumentasjon. Evt. befaring og
registrering.

6.4.6 Naturmangfold
Utredningsomfang

Beskrivelse av eksisterende situasjon i planområdet.
Nødvendige registreringer/undersøkelser
gjennomføres, og det redegjøres for hvilke virkninger
tiltaket vil få for naturmangfoldet, både når det gjelder
flora og fauna. Forholdet til naturmangfoldloven §§812 beskrives.
Rapporten skal redegjøre for hvilke konsekvenser
endringer av bekkeløpet får for artsmangfoldet i og
ved bekkeløpet.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.

Grunnlag

Kartdatabaser og annen tilgjengelig
grunnlagsdokumentasjon. Evt. befaring og
registrering.

6.4.7 Kulturmiljø og kulturminner
Utredningsomfang

Beskrivelse av eksisterende situasjon i planområdet.
Det skal gjennomføres nødvendige
registreringer/undersøkelser av nyere kulturminner,
og redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få for
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nyere kulturmiljø og kulturminner.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.
Grunnlag

Kartdatabaser og annen tilgjengelig
grunnlagsdokumentasjon. Evt. befaring og
registrering.

6.4.8 Landbruk
Utredningsomfang

Beskrivelse av eksisterende situasjon i planområdet.
Det gjennomføres nødvendige registreringer og
redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få for
landbruksforhold, både når det gjelder jordbruk og
skogbruk. Det utarbeides et arealregnskap som viser
endring i situasjon for ulike kategorier landbruksareal.
Det skal vurderes hvordan jordmassene i området
skal håndteres, og om det foreligger masser som kan
være pålagt restriksjoner. Nødvendige tiltak skal
framkomme i bestemmelsene til planen.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.

Grunnlag

Kartdatabaser og annen grunnlagsdokumentasjon,
bl.a. bonitetsdata fra Skog & landskap/NIBIO

6.4.9 Grunnforhold/geoteknikk/Flomfare
Utredningsomfang

Beskrivelse av eksisterende situasjon i planområdet.
Det gjennomføres nødvendige registreringer og
undersøkelser og redegjøres for hvilke virkninger
tiltaket vil få for geotekniske forhold i planområdet.
Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.
Det må gjøres en vurdering av flomfaren og hvordan
sikkerheten vil bli ivaretatt. Flom må vurderes både i
forhold til Leira/Øyeren og til Steindalsbekken.

Grunnlag

Kartdatabaser og annen grunnlagsdokumentasjon,
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evt. registreringer i felt

6.4.10 Transportbehov, energibruk og energiløsninger

Utredningsomfang

Det redegjøres for transportbehov,
energibruk og energiløsninger knyttet
til utvikling av planområdet.

Grunnlag

Beskrivelse og informasjon om
virksomheter i ulike deler av
planområdet.

6.4.11 Miljørisikovurdering

Utredningsomfang

Det redegjøres for risiko knyttet til
miljø, samt avbøtende tiltak. Planen
skal vise hvilke eventuelle utslipp
anlegget kan medføre.

Grunnlag

Fagrapportene

6.5

Samlet vurdering av konsekvenser og behov
for nærmere undersøkelser

Det skal redegjøres for samvirke mellom ulike forhold som utredes. Det skal også
gjøres en vurdering av samlede virkninger av planen sett i lys av evt. andre
planlagte, og/eller eksisterende planer og tiltak i influensområdet.
Det skal gis en vurdering av behovet for gjennomføring av nærmere undersøkelser
for gjennomføring av tiltak i planområdet. Krav til nødvendige undersøkelser skal
innarbeides i reguleringsbestemmelser.

6.6

Øvrige tema og forhold som skal belyses i
planbeskrivelsen

I tillegg til utredningstemaer som nevnt i kapittel 6.4 vil følgende tema bli beskrevet
i planbeskrivelsen og konsekvenser av planforslaget bli vurdert.
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›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›

Redegjørelse for hvordan tiltaket forholder seg til overordnede planer og
føringer, jfr. kapittel 4.
Tiltaksbeskrivelse med utarbeidelse av oppfyllingsplan og oppfyllingsvolum for
deponi, samt nærmere redegjørelse for utforming og lokalisering av
modellflyplass, omlegging av vei/bekkeløp.
Samfunnsmessig nytte av utvikling i tråd med planforslaget (herunder
økonomiske konsekvenser for kommunen).
Modellflyplassen – nødvendige avklaringer i forhold til luftfartsverket m.fl.
ROS-analyse
I henhold til pbl § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i
forbindelse med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og
sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende
tiltak skal beskrives. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil inngå som del av
planbeskrivelsen og er således ikke skilt ut som eget utredningstema i
konsekvensutredningen.
Stedets karakter og estetikk
Barn og unges interesser
Friluftsliv/rekreasjonsverdi
Sosial infrastruktur
Universell tilgjengelighet
Teknisk infrastruktur (håndtering av overvann)

