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Planprogram for utvidelse av Jølsen Næringsområde

Rådmannens innstilling:
Planprogram for «Jølsen Næringsområde» i Fet kommune datert juli 2016, sist
revidert februar 2017, fastsettes i medhold av Forskrift om konsekvensutredning §6 og
Plan og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.

Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker - 12.06.2017
Fast utvalg for plansakers behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fast utvalg for plansakers enstemmige vedtak:
Planprogram for «Jølsen Næringsområde» i Fet kommune datert juli 2016, sist
revidert februar 2017, fastsettes i medhold av Forskrift om konsekvensutredning §6 og
Plan og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.
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Forslag til planprogram, sist revidert februar 2017
Uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid

Dokumenter som ligger på saken:
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram.

Bakgrunn for saken:
AF Decom AS driver i dag med mottak, knusing og lagring av stein, betong og returasfalt
for Jølsen Miljøpark AS i Jølsen Næringspark. Bedriften driver gjenvinning av gravemasser
og tungt riveavfall, og utnytter forurensede masser og bygningsavfall som ressurs.
Bedriften planlegger å etablere et kombinert mellomlager, jordrenseanlegg og deponi for
ordinært avfall, som legger til rette for 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 behov for 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, ble det besluttet å sette i gang arbeid med en
reguleringsplan. Siden det er behov for å regulere om næringsområdet, implementeres
modellflyplassen i en felles reguleringsplan.
Planendringen utløser krav til konsekvensutredning, og det skal da utarbeides et
planprogram som grunnlag for konsekvensutredningen. Endelig planprogram skal fastsettes
av fast utvalg for plansaker. Forslag til planprogram for Jølsen Næringsområde inkl.
modelflyplass har vært ute på høring og er revidert på bakgrunn av høringsuttalelsene.
Planprogrammet fremmes dermed til politisk behandling.
Formål
Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende næringsområde med et deponi for
overskuddsmasser, tilrettelegge for modellflyplass og å legge om eksisterende vei og bekk i
området for bedre arealutnyttelse av næringsområdet.

Saksutredning:
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.
Det vurderes at poniarealene er 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.
Planprogram
Forslag til planprogram for «Jølsen næringsområde», er utarbeidet av Cowi AS på vegne av
AF Decom AS. Planprogrammet har til hensikt å gjøre rede for formålet med påfølgende
reguleringsplan, avklare behovet for utredninger og beskrive planprosess og opplegg for
medvirkning i planprosessen. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget og nivået på
reguleringsplanarbeidet og de problemstillingene planarbeidet er ment å omfatte.
Planprogrammet fastsettes av Det faste utvalg for plansaker.
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).

Plangrense for utvidelse av reguleringsplan Jølsen Næringsområde, gnr. 1 bnr. 1 vedtatt 16.06.2008

Planstatus
I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til næringsbebyggelse og Landbruks-,
natur- og friluftsformål (LNF). Planområdet omfattes også av reguleringsplan for "Jølsen
næringsområde gnr.1 bnr.1" (plan-id: 0101R9901).
Innholdet i gjeldende reguleringsplan vil i hovedsak videreføres, men planområdet vil inngå
i ny plan.

Gjeldende reguleringsplan Jølsen Næringsområde.

Tiltaket
Gjeldende reguleringsplan for Jølsen næringsområde er utgangspunktet for planarbeidet.
I tillegg til en videreføring av dette arealet ønskes utvidelser av planområdet for 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. 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 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.

Oversikt over planlagt bruk:

Planprosess og medvirkning
Kunngjøringer
Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram ble sendt ut
07.07.2016 og samtidig kunngjort i to aviser og på kommunens hjemmeside. Frist for
høringsuttalelser ble satt til 09.09.2016. Innen høringsfristen kom det inn 13 uttalelser.
Alle innspill er vurdert og et revidert forslag til planprogram legges nå frem til politisk
behandling. Forslaget til planprogram legger premissene for den påfølgende
konsekvensutredningen.

Innkomne uttalelser
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 07.09.2016
Viktige føringer for planen ligger i; Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av
mars 2016 og "Nasjonale forventninger til kommunale og regional planlegging"
Forurensing
Det skal etableres deponi i kategori 2 (jf. Avfallsforskriften §9-5 bokstav c) som krever
tillatelse fra Fylkesmannen etter forurensingsloven og avfallsforskriften. Det må avklares
tidlig om området er egnet for avfallsdeponi (jf. avfallsforskriften Kap. 9). Særlig viktig å
avklaring av grunnforhold og beskyttelse av jord og vann. Det må utarbeides en
miljørisikovurdering og vurdere avbøtende tiltak (inkl. eksisterende avfallsaktivitet og
samlet belastning av alle aktiviteter).
Forslagsstillers kommentar:
KU inneholder utredninger knyttet til forurensing. Planprogrammet er supplert med
miljørisikovurdering.
Jordvern
Planområdet ligger øst for et større sammenhengende område med dyrket jord av svært god
og god jordkvalitet som blir drenert via Jølsenbekken. Nordre del av planområdet er
skogsmark som for en del er klassifisert som dyrkbar. Fylkesmannen tilrår at det legges vekt
på å vurdere konsekvenser og avbøtende tiltak til evt. forurensing av vann fra planområdet
som i dag havner i Jølsenbekken.
Forslagsstillers kommentar:
KU inneholder utredning om Landbruk. KU er supplert også med vurdering av
vannforurensing fra eksisterende virksomhet.

Naturmangfold
Det forutsettes at det blir opprettholdt/etablert funksjonelle kantsoner ved omlegging av
Steindalsbekken, og at det tatt tilstrekkelige miljøhensyn i anleggsfasen slik at bekkeløpet
raskt vil oppnå god biologisk funksjon. Dette er spesielt viktig for å ivareta naturverdier
nedstrøms for planområdet.
Forslagsstillers kommentar:
Planen vil medføre at deler av Steindalsbekken legges i rør under deponiarealet. Resterende
del av bekkeløpet vil bli vektlagt for å ivareta miljøhensyn. Dette gjelder særlig naturverdier
nedstrøms. Utredningene knyttet til forurensing og naturmiljø vil være sentrale (også knyttet
til anleggsfasen)
Areal og transport
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus også bør nevnes i kap. 4.3
"regionale planer og føringer".
Forslagsstillers kommentar:
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er tatt inn i kapitel 4.3.
Parkeringsbestemmelser
Bærekraftig utvikling med mål om begrenset transportbehov må legges til grunn og det skal
ikke åpnes for transportgenererende virksomhet (kontor, detaljhandel) siden området ikke er
kollektivnært.
Forslagsstillers kommentar:
Reguleringsplanen skal ikke åpne for kontorvirksomhet eller detaljhandel.
Akershus Fylkeskommune, 08.09.2016
Masseforvaltning
Mellomlager for bearbeiding og sortering av overskuddsmasser skal fortrinnsvis etableres i
sentrale utbyggingsområder jfr. prioriterte vekstområder i regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus. Lillestrøm er et slikt prioritert vekstområde. Målet er å
redusere tungtransport og å stimulere til økt gjenbruk av overskuddsmasser.
Næringsområde ligger ca. 3 km. fra Lillestrøm sentrum, og dermed i tråd med regionale
prinsipper for lokalisering av mottaket og mellomlagring for ulike typer overskuddsmasser.
Jølsen næringsområde skal blant annet reguleres til et kombinert mellomlager,
jordrenseanlegg og deponi for ordinært avfall.

Reguleringsplanen må benytte de samme begrepene som regional plan for masseforvaltning:
Deponi=

Deponi er et permanent deponeringsted for avfall på eller under bakken og
krever tillatelse fra Fylkesmannen.
Mellomlager= Midlertidig lagring av overskuddsmasser hvor omløpstiden er mindre
enn 1 år før overføring til deponi eller mindre en 3 år før massene går til
gjenvinning eller behandling.
Mellomlagring av andre typer masser enn rene, naturlige masser må ha
tillatelse fra Fylkesmannen.
Behandlingsanlegg= anlegg hvor overskuddsmassene gjennomgår en behandling
som f.eks. sortering og bearbeiding. Tillatelse fra Fylkesmannen kreves.
Forslagsstillers kommentar:
Reguleringsplanen vil forholde seg til begrepene i regional plan for masseforvaltning.

Vannforvaltning
NVE er vassdragsmyndighet, og avgjør om tiltaket krever konsesjon. Dersom tiltaket ikke
er konsesjonspliktig skal det søkes fylkeskommunen om tillatelse etter forskrift om fysiske
tiltak i vassdrag, og fylkesmannen dersom det lever kreps innenfor planområdet.
Bekkeløpet tilhører vannforekomsten Sidebekker til Leira nedstrøms Krokfoss. Bekken er
påvirket av avrenning fra landbruket og utslipp fra renseanlegg. Omlegging av bekkeløpet
kan forverre denne situasjonen. Fylkesmannen anbefaler derfor at konsekvens-utredningen
tar for seg omlegging av bekkeløpet, inkl. hvilke arter som lever i bekken i dag.
Forslagsstillers kommentar:
KU/ Reguleringsplanen inneholder beskrivelse av tiltaket og konsekvenser knyttet til
vannforvaltning. Hva som kreves av konsesjon/tillatelser i tillegg til dette avklares med rette
myndighet etter avsluttet konsekvensutredning. Konsekvensene av omlegging og lukking av
bekkeløp behandles under hovedtemaene naturmiljø og forurensning.
Nyer tids kulturminner
Området er ikke befart. To SEFRAK registrerte objekter som tilhører den tidligere plassen
Barkebråten, ligger sørøst i planområdet. Det er våningshus og tidligere fjøs omgjort til
bolig. Fylkesrådmannen kjenner ikke til bygningens tilstand og grad av opprinnelighet i dag.
Det anbefales at det foretas en vurdering av eventuelle kulturminneverdi innenfor området.
Parkbeltet i gjeldene plan anbefales opprettholdt for skjerming mot kulturlandskapet.
Forslagsstillers kommentar:
Nyere tids kulturminner tilføyes i planprogrammet. Det skal foretas en vurdering av
eventuelle kulturminneverdier innenfor planområdet. Planen vil legge vekt på å
beholde/etablere nødvendige parkbelter i planutformingen.

Automatisk fredete kulturminner
Området er ikke befart. Det er ingen registrerte fornminner i området. En nærmere utredning
av fornminneinteressene ansees ikke som nødvendig. Det minnes om at alle fornminner er
fredet, og Akershus fylkeskommune skal varsles IHT. kulturminneloven §8,2. ledd
Forslagsstillers kommentar:
Automatisk fredete kulturminner fjernes fra planprogrammet, og det er ikke lengre et
utredningspunkt i konsekvensutredningen.
Fylkesvei
Planområdet berører fv. 279. Det vises til vegvesenets uttalelse.
Forslagsstillers kommentar:
Tiltakets intensjon om å etablere et deponi i nærheten av et gjenvinningsanlegg vil redusere
transportbehovet for bygningsavfall og bidra til reduksjon av klimagassutslippet (jf. KU for
energi).
Parkering
Fylkesmannen viser til nasjonale og regionale føringer for bærekraftig planlegging med mål
å begrense transportbehovet og klimagassutslipp. Planlegging med få parkeringsplasser kan
hindre at det etableres transportgenererende virksomheter som kontor og detaljhandel.
Forslagsstillers kommentar:
Parkeringsbehovet vil bli vurdert i plan, men siden anlegget ikke inneholder kontor eller
detaljhandel, hvor tilgangen på parkeringsplasser kan ha stor betydning for
transportbehovet, ansees parkeringsplasser å ha begrenset betydning for klimautslipp.
Statens vegvesen, 26.08.2016
Jølsenveien består av to delstrekninger, en fylkeskommunal del og en kommunal del.
Det er to deljreguleringsplaner fra fv 279 til nøringsområdet; adkomstveg Jølsen
(16.06.2008) og Atkomstveg Jølsen næringsområde - etappe 2 (27.02.2012).
Sistnevnte reguleringsplan inneholder også en oppdatering av krysset mellom kommunal
veg og Fv. 279, sammen med g/s- veg. Gjeldene plan for Jølsen næringsområde inneholder
en rekkefølgebestemmelse som bl. a. krever at ny virksomhet på næringsområdet ikke kan
tillates før ny adkomstveg (kv) er opparbeidet i samsvar med vedtatt reguleringsplan,
overtatt av kommunen, og før hensynet til gående og syklende er tilstrekkelig ivaretatt.
Gjeldende rekkefølgebestemmelse må videreføres og tiltak med direkte tilknytning til
fylkesvegnettet må bygges iht. en byggeplan som er godkjent av vegvesen.
Sistnevnte må sikres i en bestemmelse til planen. Under de ovennevnte forutsetninger har
vegvesenet ingen merknader til varsel til planoppstart.

Forslagsstillers kommentar:
Rekkefølgebestemmelsen om ny adkomst videreføres.
NVE, 22.08.2016
Inngrep i eller langs vassdrag
Steindalsbekken renner gjennom området og det anmodes
om at direkte inngrep i vassdraget unngås. Dersom bekkeløpet legges om må tiltak
beskrives og konsekvensvurderes (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon mv.
inkl. avbøtende tiltak). NVE mener at bekker i prinsippet være åpne og følge sine naturlige
løp (jf. ovennevnte vurderingskriterier i KU). Dette gjelder særlig forholdet til flomskader
og bruer, kulverter og stikkrenner må ta unna en 200-års flom + sikkerhetsmargin. Viktig å
ta vare på eksisterende kantvegetasjon (jf. vannressursloven § 11).
Forslagsstillers kommentar:
Hovedbekkeløpet må legges i rør under deponiet for å få tilstrekkelig volum for deponiet.
De mindre sidebekker kan enten legges over deponiet eller i ytterkantene.
Skredfaren utredes i forbindelse med de geotekniske undersøkelsene, og områder med
skredfare blir markert med hensynssone i plankartet.
Flomfare
Det må gjøres vurdering av flomfare og hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt. Krav til
sikkerhet skal være iht. TEK 10 og følge NVEs retningslinjer 2/2011 "Flaum og skredfare i
arealplanar". Det er under utarbeidelse av nye flomsonekart for deler av Leira/ Øyeren.
Områder som er flomutsatt må få hensynssone – flomfare, eller bestemmelser som
forutsetter bebyggelse på visse betingelser som av avbøter flomfaren. Det må påregnes
minst 20% økt flomvannføring i løpet av 50-100 år. For overvannet som føres til bekkene
må det gjøres vurderinger i forhold til hva bekkene har kapasitet til å ta imot.
Forslagsstillers kommentar:
Det utarbeides en egen vurdering av flomfaren for området iht. retningslinjene.
Etter at konsekvensene for overvann er vurdert, vil evt. nødvendige tiltak nedfelles i
plankart og bestemmelser.
Nettanlegg
Høyspentanlegg som krysser området merkes på plankartet som hensynsone, og forhold
knyttet til ledningsnettet avklares med netteier.
Forslagsstillers kommentar:
Forholdet til høyspentanlegget ivaretas som beskrevet.

Skredfare
NVE anbefaler at man i utgangspunktet unngår utbygging i områder med skredfare.
Skredfaren skal utredes tilstrekkelig av forslagstiller og krav til tilstrekkelig sikkerhet
fremgår av TEK 10 kap. 7. Områder med skredfare skal markeres med hensynssone i
plankartet.
Forslagsstillers kommentar:
I utredningsprogrammet framgår det at skredfaren skal inngå i utredningen av geotekniske
forhold. Nødvendige tiltak for å fjerne skredfaren vil inngå i plandokumentene.
Områder med Marine avsetninger – Kvikkleire
Planområdet befinner seg i et område med tykke havavsetninger, og elveavsetninger med
mulighet for marin leire under. Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder
med marin leire, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere
(områdestabilitet). Dersom det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise
vurdere (og dokumentere) hele kvikkleiresonen. I vurdering av områdestabilitet må det
framkomme at det er tilfredsstillende sikkerhet i både anleggsfasen og i permanent
situasjon. Det skal tas utgangspunkt i NVE sine retningslinjer, veileder og sjekkliste for å
sikre relevante forhold knyttet til flom, erosjon, skred eller vassdragsmiljø.
Forslagsstillers kommentar:
KU forutsetter å utarbeide nødvendige geotekniske undersøkelser i tråd med NVE sine krav
og retningslinjer. KU iht. planprogrammet forutsettes å dekke de nevnte forhold.
Mattilsynet, 23.08.2016
Mattilsynet fører tilsyn med aktiviteter som omfattes av matloven og forskriftene som
plantehelse og floghavre. Jord kan ikke uten videre føres bort fra en eiendom uten at jordas
status for planteskadegjørere og floghavre er avklart. Mattilsynet bør kontaktes for
veiledning om, og forståelse av regelverkets krav og informasjon om plantehelsestatus på de
aktuelle eiendommene. Dersom potetcystenematoder (PCN) eller floghavre tidligere er
funnet på eiendommen eller blir funnet ved analyse av prøver, må virksomheten iverksette
tiltak som sikrer at arbeidet gjennomføres uten å spre smitte, og kunne forklare dette overfor
Mattilsynet.
Forslagsstillers kommentar:
Planbestemmelsene skal sikre at anleggsarbeidet gjennomføres i tråd med Mattilsynets
retningslinjer. Det forutsettes at jordbearbeiding og deponering av masser utføres uten å spre
smitte, eller gjøre annen skade på matjorda. Likeledes beskriver KU tiltak for å håndtere
forurensede masser i nærheten av dyrket mark, landbruksarealer og vannkilder.

Avinor, 18.08.2016
Avinor viser til gjeldende regelverk for rapportering, registrering og merking av
luftfartshindringer. Videre ligger planområdet mindre enn 5 km fra Kjeller flyplass.
Modellflybanen trenger dermed godkjenning fra Forsvaret som er ansvarlig for Kjeller
flyplass etter forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord § 7.
Forslagsstillers kommentar:
Modellflybanen tas ut av planen og er ikke lengre en del av tiltaket.
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap DSB, 31.08.2016
DSB har forvaltningsansvar for all sivil håndtering av eksplosiv vare. Håndteringen
reguleres i Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. DSB har ingen
merknader i saken utover at gjeldende regelverk må følges i den videre saksgangen.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.
Romerike avfallsforedling IKS (Roaf), 19.08.2016
Det foreligger ikke krav til kommunal renovasjon på områder regulert til
næringsvirksomhet. De anbefaler likevel å sette av tilstrekkelig areal i tidlig fase, og
oppfordrer til å ta kontakt.
Forslagsstillers kommentar:
Det forutsettes at det blir satt av tilstrekkelig areal til renovasjon tilknyttet næringsarealet.
Dette er for detaljert i en reguleringsplan, men er naturlig å ta hensyn til i rammesøknad.
Nedre Romerike brann og redningsvesen, 31.08.2016
Kravene i TEK10 må følges og tilrettelegging for redningsog slokkemannskaper må ivaretas i anleggsfasen.
Forslagsstillers kommentar:
Planen vil vise overordnet vegsystem og i beskrivelsen framkommer VA tilknytning for
området og bestemmelsene stadfester kravet til brannvannsdekning. Alternative atkomster
til bygg må løses inne på tomtene og det forutsettes at dette framkommer i rammesøknad.

Hafslund Nett, 06.09.2016
Hafslund Nett har områdekonsesjon i Fet. Anleggene til Hafslund må tas hensyn til i
utarbeidelsen av planen. Høyspent-traseen legges inn som faresone med byggeforbud
13 meter til hver side fra ledningen. Hafslund har skrevet forslag til
reguleringsbestemmelser for hensynssonen. Hafslund har sendt med et kart som viser
anlegget deres i sin helhet.
Forslagsstillers kommentar:
Traseen markeres som faresone i plankartet iht. krav om faresoner, og det utarbeides
bestemmelser i tråd med Hafslund Nett sine anbefalinger.
Norges naturvernforbund
Naturvernforbundet anser temaene i konsekvensutredningen som viktige.
De ønsker en nærmere beskrivelse av hva som menes med tilstrekkelig fleksibilitet i planen
og begrunnelsen for plangrensen i kapittel 5. De ønsker også en definisjon av begrepet tungt
riveavfall og en beskrivelse av hvordan dette avfallet skal håndteres for å unngå
forurensning. Det er nødvendig med befaring, registrering av naturmangfoldet i områder
med edelløvskog
Forslagsstillers kommentar:
Med fleksibilitet i planen mener vi i hvilken grad utformingen og plasseringen av ny
bebyggelse og anlegg låses av planen. KU-utredningen vil bygge på en beskrivelse av
tiltaket som ikke er mer fleksibel enn at de ulike utredningene kan gjøre konkrete
vurderinger av konsekvenser. Temautredningene i KU vil også angi hvilken fleksibilitet
som kan legges inn i planen. Nærmer beskrivelse av typen avfall vil fremgå av
konsekvensvurderingen og beskrivelsen av tiltaket i planbeskrivelsen i reguleringsplanen.
Det er foretatt registreringer av naturmiljøet av spesialkompetanse på både vegetasjon og
bekkemiljøet. Dette vil framkomme i KU rapporten.
Fet MDG, 09.09.2016
Kommuneplanarbeidet konkluderer med at Fet kommune har nok avsatte arealer for
plasskrevende industri, og dermed ikke har behovet for mer areal til rene næringsområder.
MDG mener derfor området må avvente regulering inntil neste kommuneplanrullering har
avveid behovet for næringsarealer og massedeponier. Fet MDG vil også avvente den
fylkeskommunale planen for masseforvaltning som kommer til sluttbehandling i
Fylkestinget 24.10.2016. De påpeker at planområdet i dag er avsatt til LNF med
hensynssone for landskap. De stiller seg kritisk til hvilke effekter tiltaket vil få for
naturområdene rundt, dyrka mark og trafikkbelastningen i området, og ønsker å få dette
dokumentert. Det refereres til de nærliggende naturreservatene i området

Modellflyplass i dette området er ikke akseptabelt pga. fuglelivet i området. Planforslaget
skisserer en omlegging av bekken. Dette krever en begrunnelse og en naturfaglig vurdering.
Fet MDG mener at dette planarbeidet må avvente en større, planmessig gjennomgang i
samarbeid med Skedsmo kommune og regionale myndigheter.
Forslagsstillers kommentar:
Den nye reguleringsplanen legger ikke opp til etablering av nye næringsområder, men kun
en mindre areal-justering av grensen ved bekk (medfører også reduksjon i bekkelukkingen i
gammel reguleringsplan), og etablering av et deponi for eksisterende virksomhet. Deponiet
reguleres til næringsområde for deponering av bygningsavfall og ikke annen
næringsvirksomhet. Deponiet skal tilbakeføres til LNF-område og tiltaksplanen vil
forutsette stegvis rehabilitering. Fylkeskommunen har gitt tilbakemelding om at planen er i
tråd med prinsippene i Regional plan for masseforvaltning for lokalisering av mottak, og
mellomlager av overskuddsmasser. Planen forutsetter gjenvinning av bygningsavfall og
lokal deponering av restproduktene. Dette vil også vil bidra til redusert transportbehov og
dermed reduserte klimautslipp. Nærmer beskrivelse av effekten av tiltaket vil fremgå av
konsekvensutredningen. KU for landskap, naturmiljø (vannmiljø og vegetasjon) og
forurensing vil gi svar på de spørsmål som framkommer fra MDG. Modellflyplass inngår
ikke lenger i planen.
Norsk ornitologisk forening, 07.09.2016
Foreningen mener modellflybanen vil være forstyrrende for det rike fuglelivet i området. De
viser også til restriksjonene for ferdsel i vernebestemmelsene. De stiller seg også kritisk til
omleggingen av bekken med tanke på spredning av forurensning. Forskrift om rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag mangler under kapittelet 4.2 Nasjonale retningslinjer og
bestemmelser. Planen må vurderes opp mot denne forskriften. De ønsker at rammene for
utredningene av naturmangold utfylles og konkretiseres. De opplyser også at foreningen har
kompetente feltarbeider til å gjennomføre ornitologiske kartlegginger. For utredningen om
forurensing bør beregninger/ undersøkelser gjennomføres for både nye og eksisterende
virksomheter. Virkningene av avrenning for arealene utenfor planområdene må også
redegjøres for.
Forslagsstillers kommentar:
Modellflybanen er tatt ut av planen og inngår ikke lengre som en del av tiltaket.
Punkt 6.4.3 Forurensning i grunnen tar for seg virkningene av eventuell avrenning.
Forskriften for vernede vassdrag føres inn i planprogrammet før det sendes til endelig
godkjenning. Rammene for utredning av naturmangfold er justert iht. tilbakemeldinger fra
myndigheter. Det er foretatt feltregistreringer av naturmangfold. Siden modellflyplassen
fjernes fra planen ansees deltakelse fra ornitologisk forening ikke nødvendig siden
påvirkningen på fuglelivet nå er vesentlig begrenset. Eventuelle virkninger på avrenningen
for arealer utenfor planområdet vil framkomme.

Forsvaret, 14.11.2016
Det er ikke behov for å innhente godkjenning fra Forsvaret for å etablere modellflyplass
nærmere enn 5 km fra Kjeller da det er Kjeller Aero Senter som er konsesjonsinnehaver på
flyplassen.
Kommentar:
Modellflyplass inngår ikke lenger i planen.

Rådmannens vurdering:
Den planlagte utvidelsen av Jølsen Næringsområde er begrunnet i behovet for et
deponiområde for permanent lagring av antatt 30 000 m3 restmasser pr. år fra Jølsen
Miljøpark. Jølsen Miljøpark driver i dag mottak, knusing og lagring av stein, betong og
returasfalt innen næringsområdet. Gjennom etablering av kombinert mellomlager,
jordrenseanlegg og deponi for ordinært avfall, planlegger bedriften å gjenvinne rene
fraksjoner fra gravemasser og tungt riveavfall, mens restavfall vil gå til lokalt deponi.
Alternativet til lokal deponering av restavfall vil være å kjøre massene ut av området.
Akershus Fylkeskommune uttaler at lokaliseringen av foreslått deponi på Jølsen er i tråd
med prinsippene i regional plan for masseforvaltning om lokalisering av mottak og
mellomlager for ulike typer overskuddsmasser. Masseforvaltningsplanen tar utgangspunkt i
at bearbeiding og sortering av overskuddsmasser fortrinnsvis skal etableres i de sentrale
utbyggingsområdene (mindre enn 5-10 km) for å redusere tungtransport, og for å stimulere
til økt gjenbruk av overskuddsmasser. Jølsen Næringsområde ligger 3 km fra Lillestrøm
som er et prioritert vekstområde.
Forslag til planprogram for Jølsen Næringspark utsendt på høring, omfattet også planer for
modellflyplass. På bakgrunn av høringsuttalelsene er modellflyplassen trukket ut av det
videre planarbeidet.
Uttalelsene til planprogrammet for Jølsen Næringspark reiser flere problemstillinger som
det blir viktig å utrede og beskrive i konsekvensutredningen. Planprogrammet som
fremlegges til politisk behandling er revidert på bakgrunn av høringsuttalelsene, og det er
rådmannens vurdering at revidert planprogram beskriver de nødvendige fagtema og
problemstillinger som må utredes i forbindelse med planarbeidet.

Rådmannen anbefaler at planprogram for Jølsen Næringspark stadfestes slik at
konsekvensutredningen kan igangsettes og danne grunnlag for et godt dokumentert innspill
til forestående rullering av kommuneplanens arealdel. Det er først når alle konsekvenser av
tiltaket er vurdert og sammenfattet med øvrige innspill, en har et komplett
beslutningsgrunnlag som kan lede frem til en eventuell omdisponering i kommuneplanen og
dertil påfølgende detaljreguleringsprosess.
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