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EKSTERNT OPPSTARTSMØTE GJERDRUMSVEIEN 38 
 

Referatet skal godkjennes av partene i etterkant av møtet.  

 

 

SAKSINFORMASJON  

Saksbehandler Jeppe Wethal 

Arbeidstittel Gjerdrumsveien 38 

Adresse/stedsnavn Gjerdrumsveien 38, Skedsmokorset 

Plantype Detaljregulering 
 

 

1. MØTEDELTAKERE 

 FRA FORSLAGSSTILLER 

Navn Fredrik Dynna 

Firma BK Anlegg 

E-post fredrik@bkanlegg.no 

Rolle Forslagsstiller 

Navn Johnny Rudolf Bratlie 

Firma BK Anlegg 

E-post johnny@bkanlegg.no 

Rolle Forslagsstiller 

Navn Gunnar Grinde 

Firma Map Arkitekter 

E-post ggr@mapark.no 

Rolle Plankonsulent 

 FRA KOMMUNEN 

Navn Tore Syvert Haga 

Rolle Seksjonsleder stedsplan 

mailto:fredrik@bkanlegg.no
mailto:johnny@bkanlegg.no
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E-post Toresyvert.haga@lillestrom.kommune.no 

Navn Jeppe Wethal 

Rolle Saksbehandler 

E-post Jeppe.Wethal@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 

Gjerdrumsveien 38 er et mindre næringsareal nord for Skedsmokorset. Området har vært 
brukt til næringsvirksomhet over lenger tid, men er uregulert. Forslagstiller for halve 
næringsområdet avsatt til næring i kommuneplanen ønsker nå å starte en 
reguleringsprosess for å kunne videreutvikle dagens næringsareal. 

 

PLANOMRÅDET – STATUS OG PROSESS 

 
Figur 1: Planområde på flyfoto          Figur 2: Planområde i kommuneplan Skedsmo 2019- 
    2030 

mailto:Toresyvert.haga@lillestrom.kommune.no
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Planområdet ligger på østsiden av Gjerdrumsveien, nord for Skedsmokorset. 
Bebyggelsen grenser mot et smalt LNF-område mot boligbebyggelse i nord, et 
nærmiljøanlegg/friområde i syd, og et skogområde i øst. Varslingsområdet bør avgrenses 
mot boligene i nord, mot omsorgsboligene i Åsenhagen 1 mot syd, motsatt side av 
Gjerdrumsveien mot vest og 30 meter utenfor formålsgrensen mot øst. 
 
Området er i dag uregulert, men avsatt til næringsformål i kommuneplanen. 
 
I Lillestrøm kommune sin langsiktige arealstrategi er det blant annet beskrevet at 
eksisterende næringsområder skal utnyttes mer effektivt. 

 

 

PLANEN BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE 

56/21 

PLANOMRÅDETS NABOEIENDOMMER 

56/20, 56/421, 56/391, 56/14, 56/257 
 

PRESENTASJON AV PLANØNSKET  

BK Anlegg ønsker å rive eksisterende bebyggelse for å bygge verkstedhall og kontor. Det 
er ønske om ca 50 parkeringsplasser for biler, i tillegg til parkering for lastebiler og noe 
utelagringsplass.   

Figur 3: Forslag til utomhusplan 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4: Forslag til reguleringsplankart 

 

 

3. PLANSTATUS 
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PLAN MERKNADER 

Kommunale planer  

Kommuneplanens arealdel Avsatt til næringsformål. Områdene rundt er avsatt til 
LNF. 

Reguleringsplaner Området er uregulert 

Tilgrensende planer RV120 Parsell Sydmyrer - Salerudveien 

Pågående planer Ingen pågående planer i umiddelbar nærhet. 

  

Rikspolitiske retningslinjer  

Samordnet areal- og 
transportplanlegging 

Retningslinjene skal legges til grunn. 

Riks- og fylkesveier RV120 Parsell Sydmyrer - Salerudveien 

Barn- og unges interesser Området benyttes i dag til næringsbebyggelse, og 
det forventes ikke tilrettelagt medvirkning av barn og 
unge. 

 

 

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 

Det skal reguleres næringsvirksomhet som ikke vil ha påvirkning på sosial infrastruktur. 

 

4.2 GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER 

Det er ikke definerte krav til uteoppholdsareal på næringseiendommer. Kommunen er 
opptatt av at det settes av grønne områder inne i planområdet. Størrelse og 
opparbeidelse av dette blir avgjort gjennom videre arbeid med detaljreguleringsplanen. 
Forslagstiller har i planinitiativet beskrevet at minimum 15% av arealet skal benyttes til 
grøntstruktur. 
 
Kommunen krever at det opparbeides en vegetasjonsskjerm mot tilliggende arealer i nord 
og syd, med krav til type vegetasjon. Mot nord har næringsareal utbredt seg i et areal 
avsatt til LNF. Kommunen krever at dette arealet revegeteres og tilbakeføres til skog. 
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Mot Gjerdrumsveien skal det skjermes med vegetasjon.  
 
Mot skogarealet skal det opparbeides et klart skille, for eksempel gjerde, mot areal avsatt 
til LNF i kommuneplanen, slik at ikke utelagring og parkeringsareal utvides over tid. 
Næringsområdet har blitt utbredt utenfor område avsatt til næring i kommuneplanen. 
Kommunen ønsker at denne stripen på ca 20 meter revegeteres med skog. 
 
Kommunen ønsker at tilgrensende nærmiljøanlegg på gnr/bnr 53/20 reguleres gjennom 
denne planen, med tilhørende bestemmelser som sikrer bruk for fremtiden. Dette 
området må kun reguleres og settes bestemmelser om bruken av. 

 

4.3 NATURMANGFOLD 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal svares ut i planforslaget. 
 
Det er ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet.  
 
Det vises til Forskrift for fremmede organismer og tidligere Skedsmo kommunes 
handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter: 
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-ogfritid/natur-og-naturforvaltning/ 

 

4.5 KULTURMINNER 

Det ligger ingen kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste registrerte kulturminne, en 
SEFRAK-registrert bygning, ligger omtrent 250 meter vest for planområdet. 
 
Planområdet ligger i et jordbrukslandskap og det er viktig at ny bebyggelse tar hensyn til 
dette. 

 

4.6 BOLIGTYPOLOGI, PLASSERING OG STØRRELSE 

Tiltakshaver ønsker å bygge en verkstedhall og kontorer øst på planområdet med BYA 
på 1610 m2 i en høyde på 13-14 meter. Kommunen ønsker også at det tilrettelegges for 
økt utnytting innenfor hele planområdet. De to skisserte seksjonene av næringsområdet 
må reguleres samlet. Området i syd må derfor også reguleres. Kommunen har generelt 
krav til høy utnyttelse av næringsområder, minimum 40%.  
 
Byggegrenser mot fylkesveien bør reduseres mye for å få en høyere arealutnyttelse. 
Dette må gjøres i dialog med Viken fylkeskommune. Bestemmelsene bør også 
tydeliggjøre hvor vidt biloppstillingsplasser og andre ikke-bygningsmessige tiltak er tillatt 
utenfor byggegrensa.  
 
Parkeringsplasser for biler teller inn som BYA.  
 
Parkeringsplasser for lastebil skal som utgangspunkt ikke inngå i BYA. Dette kan 
vurderes videre i prosessen, men det blir høyere BYA-krav om p-plass for lastebil inngår. 

https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-ogfritid/natur-og-naturforvaltning/
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Dersom området skal bygges ut i flere byggetrinn er det krav om at mulighetene for full 
arealutnyttelse ikke forringes av utbyggingen. Dette må vises ved første byggesøknad. 

 

4.7 BARN OG UNGES INTERESSER I PLANARBEIDET 

Området benyttes i dag til næring og kommunen anser ikke barn og unge til å ha 
interesser i næringsområdet. Det kan være aktuelt å se på om nærmiljøet i syd, og evt 
skogområdet øst inneholder turveier som bør reguleres. En tydelig avgrensing mellom 
nærmiljøanlegget og næringsområdet er også viktig for barn- og unges interesser.  

 

4.8 FOLKEHELSE 

Det er gang- og sykkelvei frem til bussholdeplassen 150 meter syd for planområdet. 
Denne gang- og sykkelveien bør forlenges frem til planområdet slik at det tilrettelegges 
for å gå eller sykle til arbeidsplassene.  

 

4.9 STØY 

Planområdet er støyutsatt fra Gjerdrumsveien. Ettersom dette er næringsareal, gjelder 
andre støykrav enn ved støyfølsom bebyggelse. Krav i T-1442 må overholdes, også for 
anleggsstøy. Det er viktig å hindre at økt bruk av næringsområdet påfører naboer støy 
over grenseverdier. Støyutredninger av hvert enkelttiltak som planlegges skal foretas før 
oppstartsmøte i byggesak. Presisering av dette må legges inn i bestemmelsene. 

 

4.10 FLOM 

Området er ikke flomutsatt. Flomfare må omtales i planforslaget og inngå i 
overvannsløsningene. 

 

4.11 GEOTEKNIKK 

Planområdet ligger under marin grense.  
 
I henhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan skal det gjennomføres 
geotekniske undersøkelser og 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 1/2019 
Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
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4.12 MILJØTEKNIKK 

I henhold til bestemmelser i gjeldende kommuneplan må det gjøres en vurdering av om 
det kan finnes forurensing i grunnen innenfor næringsområdet samt i tilgrensende 
skogsarealer som på flyfoto framstår som brukt i tilknytning til næringsområdet. Dersom 
forurensning er sannsynlig, må det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser før 
førstegangsbehandling. Viser undersøkelsene funn av forurensning, må det også 
utarbeides en overordnet tiltaksplan før førstegangsbehandling av 
detaljreguleringsplanen. Gitt tomtens arealbruk tror kommunen at det er sannsynlig at det 
er forurensing i grunnen her.  

 

4.13 ESTETIKK 

Nye bygge- og anleggstiltak skal prosjekteres og utføres slik at de etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv, i forhold til dets funksjon og sett i 
sammenheng med tiltakets omgivelser og plassering. 
 
Form, løsninger, materialer og vegetasjon og skal utformes slik at disse samspiller både 
estetisk og bruksmessig. Det skal benyttes robuste og holdbare materialer som i løpet av 
hele bygningens livssyklus har liten påvirkning på miljøet. Materialer og løsninger skal ha 
gode aldringsegenskaper og være lette å vedlikeholde. 
 
Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av 
tiltaket samlede arkitektoniske uttrykk. 
 
Lillestrøm kommune krever det utarbeides utomhusplan til byggesak, for å sikre en god 
estetisk utforming av utomhusareal og -anlegg. 
 
Det vil være høyere krav til estetisk kvalitet på fasade mot vei, om ikke det blir tilstrekkelig 
skjerming mot veien. 
 
Utelagring kan tillates for materialer og utstyr som ikke gir avrenning og ikke kan blåse av 
gårde. Plass for utelagring skal fastsettes i reguleringsplanen og skal skjermes med god 
estetisk utforming mot innsyn fra fylkesveien og omkringliggende boliger og friområder. 
Utelagring skal vises på illustrasjonsplan i reguleringssaken og på situasjonsplan i 
byggesaken. 
 
Krav til skilting følger av §1.11 i bestemmelser i kommuneplan for Skedsmo 2019-2030.  

 

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. 



Side 9 av 16

 

4.16 EIENDOMSFORHOLD 

Hele planområdet ligger i dag på samme eiendom. Forslagstiller opplyser om at det 
foreligger et rettslig forlik om deling av tomtene med definerte grenser. 

 

4.17 MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV 

Vann og VA: 
Før rammetillatelse 
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge: 
- Godkjent (godkjent av forvaltning) helhetlig VA- plan inkludert overvannshåndtering. 
 
Før igangsettingstillatelse 
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge: 
- Godkjent (godkjent av forvaltning) 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. 
Areal avsatt til LNF i kommuneplanen, og som blir benyttet til næring i dag skal være 
beplantet før bebyggelse tas i bruk.  
 
Vei: 
Avkjørsel skal være opparbeidet, og eksisterende avkjørsel stengt, før området tas i bruk. 
Gang- og sykkelvei fra busstasjon til planområdet skal være opparbeidet før området tas i 
bruk. 
 
Fjernvarme: 
Ny bebyggelse skal være tilknyttet fjernvarme før bebyggelse tas i bruk. 

 

4.18 MEDVIRKNING 

Det skal i tillegg til generelle krav til medvirkning avholdes et enkelt informasjonsmøte om 
planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart. Dette holdes digitalt, samt eventuelt 



Side 10 av 16

også fysisk. Forslagsstiller arrangerer, men kommunen vil også stille. Formålet med 
møtet vil være delt:  
• Informere kort om planinitiativet 
• Informasjon om oppstartsmøtet og føringene kommunen har gitt.  
• Informasjon om videre planprosess og hvordan interesserte parter kan påvirke.  
Dette møtet informeres om gjennom brev, nettside og annonse i forbindelse med varsel 
om oppstart. Møtet bør finne sted 1-2 uker etter at det blir varslet oppstart. 
 
Varslingsbrev og materiale, samt eierliste og et bilde som viser varslingsgrense, skal 
oversendes kommunen før utsendelse. 

 

4.19 LNF 

Dagens aktivitet strekker seg ut over areal avsatt til næring i kommuneplanen. Det må 
settes opp et gjerde mot øst som skaper et klart skille mellom næringsareal og skogareal. 
En stripe på ca 20 meter øst for areal avsatt til næring i kommuneplanen, benyttes i dag 
til næringsvirksomhet. Det samme gjør areal mellom boligbebyggelse og næringsareal i 
nord. Begge disse arealene er avsatt til LNF i kommuneplanen. Ved utbygging av denne 
planen krever kommunen at områdene som er avsatt til LNF i kommuneplanen skal 
revegeteres med arter som hører naturlig til i utkanten av skogen. 
 
Som nevnt i kapittel for grøntstruktur skal det etableres en vegetasjonskjerm mot areal i 
nord og syd. 
 
Kommunen har tidligere mottatt henvendelser om gamle biler i skogsområdet øst for 
planområdet. Hjemmelshaver har ansvar for eventuell forsøpling i området. 

 

4.20 ANNET 

Det kan ikke tilrettelegges for ren kontorvirksomhet. Kontorene skal begrenses til det som 
er nødvendig for å betjene kun virksomheten som drives på eiendommene. 
 
Hele arealet må vurderes inngjerdet, avhengig av type virksomhet som etableres. 
Dersom formålene tilsier at inngjerding er nødvendig, bør planbestemmelsene sette krav 
om dette.  

 

 

5. TEKNISK INFRASTRUKTUR 

SAMFERDSEL 

Byggegrenser mot fylkesvei bør reduseres for å opprettholde en høy arealutnyttelse. 
Dette må skje gjennom dialog med Viken fylkeskommune. Parkeringsplasser er i 
utgangspunktet også omfattet av byggegrenser. 
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Det skal ikke etableres mer enn en avkjøring til planområdet. Øvrige adkomster saneres. 
Dette må avklares med Viken fylkeskommune. 
 
Fra bussholdeplassen i Gjerdrumsveien skal det anlegges gang- og sykkelvei frem til 
planområdet. Reguleringsbredde skal være 7.75 meter fordelt slik: 3 meter grøft fra 
veikant, 3.5 meter gang- og sykkelvei inkludert veiskulder, 1.25 meter grøft. Dette må 
avklares med Viken fylkeskommune. Hvis Viken ikke tillater etablering av gang- og 
sykkelvei må det tilrettelegges for tilrettelagt krysning av Gjerdrumsveien (ikke 
fotgjengerovergang). 
 
Parkeringsplasser for bil følger kommuneplanens bestemmelser. 
 
Parkeringsplasser for lastebil medregnes ikke til antall parkeringsplasser fastsatt i 
kommuneplanens bestemmelser. 

 

VANN, SPILLVANN OG OVERVANN 

Vannledning ligger på motsatt side av Gjerdrumsveien.  
Krav til slukkevann blir på 50 l/s. 
Vannkum må etableres for uttaket og rør i rør må etableres under veien. 
 
Det er ikke kommunalt spillvannsnett i nærheten, men det går en privat pumpeledning 
forbi. Forslagstiller må eventuelt kontakte nabo om lov til å tilkoble denne. 
 
Kommunen har en overvannsveileder som skal følges. Takvann skal ut på terreng. 
Dimensjonerende regnskyllhyppighet i løpet av 20 år, klimafaktor 1,5 skal legges til grunn 
(nye tall fra Blindern, Oslo. I tillegg må det angis interne flomveier ut av kvartalet, 
dimensjonert for 200 års regn, klimafaktor 1,5 og vise at dette ikke skader nabotomter. 
Det finnes ikke offentlige overvannsrør i området. 
Det er krav om at tak med helning mellom 0 og 5,5% skal være grønne tak. 

 

ENERGILØSNING 

Næringsbyggene skal bygges som passivhus og 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 og vurdere energitekniske løsninger for 
planområdet, inkludert løsninger for fossilfri og utslippsfri teknologi i anleggsfasen. 
 
Forslagsstiller ønsker å anlegge solceller på tak i stedet for å anlegge grønne tak. 
Regnvann skal føres til tanker som igjen brukes på verkstedet. Kommunen er generelt 
positive til energi- og klimavennlige løsninger. Forslagsstiller mente dette tiltaket ikke 
nødvendigvis kunne gjennomføres i første byggetrinn. Det må diskuteres hvordan slike 
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løsninger best sikres i bestemmelsene, slik at planen ikke gir hjemmel for en utbygging 
uten enten grønne tak eller en kombinasjon av solceller og vannfanging til tank 

 

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. 
 
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 lengre 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. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen» 
Vedlegg 1, punkt 24 omhandler større næringsreguleringer, men henviser til vedlegg 2, 
punkt 11 j ved regulering av mindre næringsareal. Vedlegg 2 beskriver tiltak som skal 
vurderes om må konsekvensutredes. I dette tilfellet er arealet avsatt i overordnet plan, i 
tillegg til at det allerede benyttes til næring. Planmyndigheten vurderer derfor at tiltaket 
ikke må konsekvensutredes. 
 
§8 omhandler planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planområdet 
brukes allerede til næring i dag og er avsatt til næringsformål i kommuneplan. Det er 
derfor ikke ventet at planen vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Reguleringsplanen faller heller ikke under kriteriene i §10. 

 

 

7. BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER 

 FORELØPIGE VURDERINGER 
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Utbyggingsavtale Vi ser ikke grunnlag for utbyggingsavtale for å sikre 
gjennomføring av detaljreguleringsplanen. 

Gjennomføringsavtale  

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 endelig 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  

Byromsprogram  

Illustrasjons-/utomhusplan Ja, skal vise full utnyttelse 

Illustrasjonshefte Enkle illustrasjoner som viser byggene, inkludert 
virkning fra veien.  

Sol-/skyggediagram Ja, primært med fokus på virkningene for 
omgivelsene, ikke solforhold internt i 
næringsområdet.  

Digital 3D-modell  

Grunnforhold – geoteknikk Ja, det skal gjøres grunnundersøkelser og 
geoteknisk vurdering 

Støy Ja, skal omtales i planbeskrivelsen. 
Støyutredninger skal utføres før oppstartsmøte i 
byggesak. 
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Overvann og flom Det skal utarbeides plan for overvann som viser 
flomveier. 

Vann og avløp  Det skal utarbeides overordnet plan og notat for 
Vann, avløp og overvann. 

Luftforurensning Ja, skal omtales i planbeskrivelsen hvor vidt 
næringsutvidelsene kan påvirke luftkvaliteten for 
boliger i nærheten. 

Trafikkanalyse  

Veitegninger Ja, for avkjørsler og gang- og sykkelvei  

Miljøteknikk/grunnforurensning Ja, skal vurderes og om nødvendig tas 
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, 
sender 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.  

 

 

9. BEHOV FOR VIDERE AVKLARING  

UENIGHETER OG AVKLARINGER 

Forslagsstiller ønsker flere parkeringsplasser enn kommuneplanen tillater. Det er flere 
ansatte enn størrelsen på bygget tilsier, og det er behov for både servicebiler og 
firmabiler til de ansatte. Dette må diskuteres og avgjøres i videre planprosess. 
 
Det må vurderes om parkeringsplasser for lastebil skal inngå i BYA for området. 
 
Kommunen ønsker ikke at det tilrettelegges for kontorvirksomhet for andre bedrifter enn 
de som allerede er etablert. Forslagstiller mener det er flere underleverandører og fast 
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innleide bedrifter som også må etableres i kontorbygget. Dette må diskuteres videre i 
reguleringssaken. 
 
Forslagsstiller ønsker å ha tanker med regnvann fra tak som kan benyttes til å for 
eksempel vaske maskiner. Det er også ønske om etablering av solcellepanel på taket i 
stedet for grønne tak. Kommunen er generelt positive til alternative blågrønne og 
energieffektive løsninger, men må diskutere hvordan slike kvaliteter kan sikres i planen. 

 

 

10. VIDERE PROSESS 

OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRESNING - KONKLUSJON 

Kommunen er positive til å stadfeste dagens bruk og tilrettelegge for økt utnyttelse av 
næringsarealene. Det anbefales oppstart av planarbeid. Varslingsområdet utvides til å 
inkludere nærmiljøanlegget i syd, frem til boligbebyggelsen i nord, motsatt side av 
Gjerdrumsveien i vest og omtrent 30 meter øst for areal avsatt til næringsbebyggelse i 
kommuneplan. 

 

 

11. 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.  

 

12. 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 
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 Kopi av planoppstartsannonsen 
 

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.  


