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MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE
Referatet skal godkjennes av partene i etterkant av møtet.

SAKSINFORMASJON
Saksbehandler

Stine Skaug Jensen

Arbeidstittel

Detaljregulering Stubbenga

Adresse/stedsnavn
Plan-ID

Opprettes til varsel om planoppstart

Plantype

Områderegulering
Detaljregulering
Detaljregulering med konsekvensutredning
Planendring etter enklere prosess

1. MØTEDELTAKERE
FORSLAGSSTILLER
Navn

Roy Berg Pedersen

Firma
E-post

Roy.p.b@online.no

Rolle

Forslagsstiller
Plankonsulent

Navn

Andreas Kaarbø

Firma

Norconsult Jessheim

Rolle

plankonsulent

E-post

Andreas.Kaarbo@Norconsult.com
Grunneier

Navn

Thor Ivar Doknæs

Rolle

Grunneier

e-post

Thor.Ivar.Doknes@atea.no
FRA KOMMUNEN
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Navn

Tore Syvert Haga

Rolle

Seksjonsleder Stedsplan

E-post

Toresyvert.haga@lillestrom.kommune.no

Navn

Stine Skaug Jensen

Rolle

Saksbehandler

E-post

StineSkaug.Jensen@lillestrom.kommune.no

Navn

Iselin Breirem

Rolle

Sidesaksbehandler

E-post

Iselin.breirem@lillestrom.kommune.no

Faktura for gjennomføring av oppstartsmøte sendes forslagsstiller i etterkant av
oppstartsmøtet. Kommunen minner for øvrig om vedtatt gebyrregulativ for Lillestrøm
kommune.

2. BAKGRUNN
BAKGRUNN FOR REGULERINGSARBEIDET
Bakgrunnen for reguleringsarbeidet er et ønske om å bygge eneboliger i tråd med
bebyggelsen i nærområdet samt i tråd med gjeldende kommuneplan.
Det er ønske om å regulere inntil 12 tomter for eneboliger.

PLANOMRÅDET – STATUS OG PROSESS
Planområdet er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan for Fet. Planområdet
ligger inntil Rovenveien og har adkomst via Stubbengveien. Arealet som er avsatt
til bolig i kommuneplanen er preget av skog med ulik status. Området i nordvest,
som har LNFR-status i kommuneplanen, består av både skog og dyrket mark.
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Regional plan for areal og transport, og kommuneplanens arealdel definerer en
grønn grense / et prioritert vekstområde, der størstedelen av boligbyggingen skal
skje. Området ligger utenfor prioritert vekstområde i kommuneplanen for Fet.
Området har ca 3.2 km til skoleveg og vil være bilbasert.

PLANEN BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE
431/1, 430/17, 430/18, 430/3, 431/68, 430/158
430/1
PLANOMRÅDETS NABOEIENDOMMER
433/14, 430/5

PRESENTASJON AV PLANØNSKET
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Forslagsstiller ønsker å regulere boliger på Stubbenga. Det planlegges for om lag
12 boligtomter. Området består i dag av eksisterende boliger, skog og noe dyrka
mark. Det planlegges sanering av eksisterende avkjørsel fra Fv. 172 for gnr. 431,
bnr. 128 slik at denne eiendommen får en ny og mer trafikksikker adkomst.
Forslagsstiller foreslår en mindre utvidelse ved omdisponering av areal med
LNFR-status i kommuneplanen. Dette for å få på plass en hensiktsmessig
adkomst som ikke skaper problemer for de tre eksisterende boligene mot øst og
gir mulighet for en arealeffektiv bruk av området.

3. PLANSTATUS
PLAN

MERKNADER

Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel

Avsatt til boligbebyggelse

Reguleringsplaner

Uregulert område

Tilgrensende planer

Detaljregulering for Laget, boligbebyggelse

Byutviklingsplan

Nei

Pågående planer

Nei

Rikspolitiske retningslinjer
Samordnet areal- og
transportplanlegging

Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig,
regional og kommunal planlegging etter plan- og
bygningsloven og ved enkeltvedtak som statlige,
regionale og kommunale organer treffer etter
plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.

Riks- og fylkesveier

Fylkesveg 172 Rovenveien

Barn- og unges interesser

Det forventes medvirkning av barn og unge
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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 er kapasitet på de nærliggende skolene, men det er lang skolevei og
sammenhengende gang- og sykkelveg mangler. En utbygging i dette området
legger i stor grad opp til bilkjøring da det er avstand til både skoler og matbutikk.

4.2 GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER
For eiendom som bygges ut med mer enn 4 boenheter skal det avsettes felles
nærlekeplass på minimum 50m2 for barn, innen 50 meter fra boligene. Viser til
§5.6 Lekeplasser i kommuneplan for Fet.
For å sikre god grønnstruktur i planområdet skal det langs Rovenveien reguleres
et grønt belte med beplantning, samt skal det etableres snarveier for gående og
syklende i og ut av boligområdet.

4.3 NATURMANGFOLD
Det forventes at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12
svares ut i saken og at planforslagets konsekvens for naturmangfoldet
kommenteres.
Det er registrert rødlista arter innenfor planområdet. Det er imidlertid gamle
registreringer, men registreringene bør sees nærmere på. Det må gjennomføres
en kartlegging av naturmangfoldet i området.
Fremmede arter: Det vises til forskrift (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/
Handlingsplanen skal rulleres og det tas sikte på at denne skal gjelde for hele
Lillestrøm kommune.
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Det er en bekk/vannsig (trolig en bekk) som ligger nordøst i planområdet. Dette
må hensyntas ved videre planlegging.
Kantsone mot bekken:
 Det gjøres oppmerksom på at kantsonen er beskyttet av vannressursloven.
Ifølge vannressursloven skal kantsonen være bred nok til å opprettholde
den økologiske funksjonen til bekken.
 Kommuneplanen til Fet har bestemmelser om at det skal være 10 meters
inngrepsfri kantsone til elv og 6 m kantsone til bekk.
 Der det ikke er en bred nok kantsone i dag, bør det legges inn krav om at
det etableres en kantsone som er minst 10 eller 6 m bred mellom
utbyggingsområdet og bekken.
 Det er ikke nødvendigvis slik at en bekk har behov for en mindre kantsone
enn en elv. Hvis det er en bekk kan det være enda viktigere med en bred
kantsone, enn om det er en elv, siden vannføring og resipient vil være
dårligere i stand til å ta imot avrenning av næringsstoffer og mer sensitiv
for forurensning generelt. Det bør vurderes om kantsonen bør være mer
enn 10 eller 6 m bred hvis denne bredden ikke er tilstrekkelig for å ivareta
den økologiske funksjonen til kantsonen.
 Det bør være tydelige retningslinjer for hva som er tillatt av skjøtsel i
kantsonen. Det er tillatt å skjøtte en kantsone ved selektiv hogst. Det er
den økologiske funksjonen til kantsonen som ikke skal endres.
 Det bør fortrinnsvis velges åpne overvannsløsninger, dette er positivt både
for biologisk mangfold og trivsel på uteområdene.
 Uteområdene: Det bør legges til rette for pollinerende innsekter, med
vekster som er viktige for pollinerende insekter og at man har blomstring
gjennom hele sesongen.
Viser til relevante kommuneplanbestemmelser:
§1.12.1 Før 1. gangs behandling av detaljreguleringsplan, skal eventuelle
forekomster av forurensning i
grunnen være dokumentert og det skal være fremlagt planer for håndtering av
disse.
§1.12.2 Ved deponering av masser kreves det alltid dokumentasjon av
radoninnhold og eventuelt innhold
av forurensning. Det skal kunne dokumenteres at massene ikke inneholder
fremmede invaderende arter, jfr. definisjon i naturmangfoldloven.
§1.12.3 Ved søknad om tiltak langs vassdrag kan det stilles krav om
dokumentasjon av vannkvalitet både
før og etter gjennomføring av tiltaket.
§1.15.2 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det foretas vurdering av
konsekvenser av
klimaendringer på lang sikt, og hvordan tilpasninger kan gjøres.
§2.1.3 Halvparten av biloppstillingsplassene til boliger skal være tilrettelagt for
ladepunkt for el-bil.
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4.5 KULTURMINNER
Det er funnet automatisk fredete kulturminner mellom 400 og 800 meter fra
planområdet. Det er gjort flere løsfunn og det ligger noen gravfelt sør for området
ved Gamle Rovenvei. Det kan være potensial for flere automatisk fredete
kulturminner i området. Viken fylkeskommune må kontaktes for å vurdere om det
er nødvendig med en registrering av planområdet. Dette skjer gjennom varsel om
oppstart av planarbeid.
Det er registrert flere nyere tids kulturminner i nærområdet (forslag til
kulturminneplan for Fet).
Planområdet ligger i et kulturlandskap med dyrka mark og flere gårder med
verneverdig bebyggelse. Prinsipielt bør ny bebyggelse videreføre eksisterende
byggeskikk og arkitektonisk utrykk i et slikt område.
4.6 BOLIGTYPOLOGI, PLASSERING OG STØRRELSE
Planforslaget boligsammensetning må tilpasses omgivelsene og tilgrensende
boliger.
Utnyttelsen må ta utgangspunkt i kommuneplanens føringer for frittliggende
småhusbebyggelse. Kommunen er enig i at eneboliger er de aktuelle boligtypene.
Det bør ikke åpnes for sekundære boenheter eller tomannsboliger. Bebygd areal
skal ikke overstige 20% av netto tomt. I innsendt planinitiativ er det 3 tomter + vei
som er utenfor byggeområdet som er avsatt i kommuneplanen. I videre arbeid
med planforslaget må forslagsstiller forholde seg til område avsatt til
boligbebyggelse i kommuneplanen. Planforslaget må vise en god løsning for de 9
resterende tomtene, med adkomstvei og nærlekeplass i henhold til §5.6. Dersom
det er utfordrende å få til en god løsning må antall boenheter reduseres.
Viser til kommuneplanens bestemmelse §5.0 Bebyggelse og anlegg.

4.7 BARN OG UNGES INTERESSER I PLANARBEIDET
Skolevei/fritidstilbud
De nye boligene vil få lang vei til skole og til fritidstilbud, en klar ulempe for barna
som skal vokse opp her. Barn som flytter inn her vil få lang skolevei, mellom 3,3
km – 3,9 km. Elevene har kun rett til skoleskyss dersom skoleveien er over 4
kilometer. Det vil føre til økt bilkjøring til skole og fritidsaktiviteter. Til skolene vil
det for voksne ta ca. 50 minutter å gå, man kan anta at skolebarn ikke går like
fort. Den korteste ruten er svingete og det er gangvei for det meste av skoleveien.
Det er også forskjell på reell og opplevd avstand. Skoleveien er preget av
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oppoverbakker og hovedinnfartsåre for folk i Sørumsand som skal hjem etter jobb
i Oslo/Lillestrøm. På vinterstid vil det være tyngre å gå hjem.
Ut fra barn og unges interesser burde ikke området vært satt av til boligformål i
kommuneplanen.
På grunn av den lange veien til andre fritidstilbud, er det viktig at boligområdet får
gjennomtenkte og gode uteplasser/lekeplasser/ og gode solforhold.

4.8 FOLKEHELSE
Opparbeidelse av gang- og sykkelveg vil bidra til god folkehelse. Det samme vil
god størrelse på uteoppholdsareal med gode solforhold skjermet for støy.

4.9 STØY
Planforslaget må oppfylle kravene i T-1442. Det må legges inn rekkefølgekrav
som sikrer at kravene følges i byggesaken.

4.10 FLOM
Ikke relevant tematikk til denne plansaken.
4.11 GEOTEKNIKK
Planområdet ligger under marin grense.
I henhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan skal det gjennomføres en
geoteknisk vurdering av om området er egnet for aktuell type bebyggelse/tiltak,
samt hvilke hensyn som må tas for å unngå ras/skred ved gjennomføring av
utbyggingen/tiltaket, jf. TEK 17 § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred.
Geotekniske rapporter og grunnundersøkelser skal registreres i NADAG –
nasjonal database for grunnundersøkelser, før førstegangsbehandling.
Registreringen skal omtales i planbeskrivelsen.
4.12 LANDBRUK
Av planforslaget ser det ut til at vegløsningen fra Rovenveien til nytt boligområde
og to boligtomter planlegges på dyrka jord og utenfor område avsatt til fremtidig
boligformål i kommuneplanens arealdel. Fulldyrket jord er en begrenset ikke
fornybar ressurs, som skal vernes for bruk til andre formål i dette området av
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kommunen. Kommunen kan ikke anbefale foreslått løsning ved bruk av dyrka jord
til boligtomter.
Veg inn til planområdet bør tilrettelegges fra Gamle Roven vei /Stubbengveien og
beslaglegge minst mulig dyrka jord. Vei til boligområdet bør planlegges innenfor
området som er avsatt til boligformål.
Det må lages en plan for flytting av matjord, som eventuelt blir berørt av tiltaket.
Bekk i øst er viktig for lede vekk vann fra jordbruksarealene lenger øst.

4.13 MILJØTEKNIKK
I henhold til bestemmelser i gjeldende kommuneplan må det gjøres en vurdering
av om det kan finnes forurensing i grunnen. 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.

4.14 ESTETIKK
Ny bebyggelse må tilpasses eksisterende omgivelser. Takformen på eksisterende
boliger er saltak, ett flatt tak vil ikke være tilpasset eksisterende boliger. Ny boliger
bør tilstrebes å ha saltak. Eksisterende boliger har fasade i treverk, dette bør
også nye boliger ha. Dette gjelder også høyde, plassering og fargebruk.
Prosjektet skal ha god estetisk utforming, med vekt på bestandig og
stedstilpasning av materialer og farger.
De estetiske redegjørelsene som er gjort skal forklares i planbeskrivelsen og
illustreres. Sentrale kvaliteter skal sikres gjennom bestemmelsene.

4.15 EIENDOMSFORHOLD
Eiendomsgrenser vil ikke måtte endres som følge av planforslaget, med unntak
av eventuell fradeling av de enkelte boligtomtene
Det bør sjekkes om det ligger tinglyst heftelser på eiendommene.
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4.16 MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV
Rekkefølgekrav tilknyttet opparbeidelse av gang- og sykkelveg i tråd med
kommuneplanen.
Rekkefølgekrav knyttet til vann- og avløp:
Før rammetillatelse
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge:
- Godkjent helhetlig VA- rammeplan inkludert overvannshåndtering.
Før igangsettingstillatelse
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge:
- Godkjent detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg
Før bebyggelse tas i bruk
Før bebyggelse kan tas i bruk skal:
- Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og
samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt
inn og godkjent.
Før ferdigattest kan gis skal:
- Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og
samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt
inn og godkjent minst to uker før.

4.17 MEDVIRKNING
Kommunens anbefaling til medvirkning utover minstekravet:
Ved oppstarts varsles et større omfang av beboere i nærheten enn de som
teknisk sett er naboer. Herunder boligområdene langs Karlsrudveien, Falla og
boligene sørfor Gamle Rovenvei. Dersom det kommer en del innspill til
oppstartsvarslingen bør det avholdes et informasjonsmøte for å involvere de som
er engasjert i nærområdet. For eksempel barn og unge, lag og foreninger.

5. TEKNISK INFRASTRUKTUR
SAMFERDSEL
Planområdet har lang avstand til skole, barnehage og dagligvarebutikker. Det er
lang avstand til kollektivtilbud noe som medfører at det vil bli bilbasert ved
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utbygging av boliger her. Planområdet ligger utenfor prioritert vekstområde. Det
går ikke ordinær buss i nærheten og det vil ta ca 24.minutter å gå til Svingen
stasjon, som er truet av nedleggelse. Dersom den blir lagt ned vil bli enda lenger
å gå til Fetsund stasjon. Kollektivtilbudet til/fra Stubbengveien krever ombytte og
gangavstander i mellom dersom man skal til skoler eller til Fetsund stasjon.
Nærmeste matbutikk ligger på Løenåsen 2,9 kilometer unna.
I oversendt planinitiativ er det vist en foreløpig skisse for utnyttelse. Det er for mye
areal som benyttes til veg for adkomst til boligtomtene, ny østre veg bør unngås,
ny vestre veg bør kunne betjene nye boliger og også eksisterende bolig med
adkomst til Rovenveien. Eventuelt beslag av små areal dyrka mark for å få til
veiløsning i vest kan vurderes, men må begrenses mest mulig i omfang.
Kommunen forutsetter at kjøreadkomsten for biler til Fv.172 Rovenveien saneres.
Kommunen kan vurdere å overta adkomstvei til boligene (Stubbengveien) hvis
den bygges i henhold til kommunalteknisk norm.
Området må få gang- og sykkelveg forbindelse til gang- og sykkelveien langs
Rovenveien, enten langs Rovenveien eller Gamle Rovenvei. Kommunen
anbefaler g/s veg langs Rovenveien, denne ligger inne i kommuneplanen som
fremtidig g/s-vei, og gir kort avstand fra boligområdet til eksisterende gang og
sykkelveg.
Viser videre til § 8.1.1 Grønnstruktur og sammenhengende gang- og
sykkelvegnett.

VANN, SPILLVANN OG OVERVANN
Plan for vann, avløp og overvann utarbeides iht VA-norm og veileder for
overvannshåndtering.
Innmålinger av VA-anlegg i kommunens database er ikke nøyaktige.
Vann:
Påkobling foreslår vi i kum 6014. Kummen skal oppgraderes til dagens standard.
Avstand til kommunalt VA-nett er på minst 4m. Alternativt kan en koble seg til i
kum 11934. Ny hovedledning må legges frem til feltet for å kunne dekke
slukkevannskravet.
Spillvann:
Alle påkoblinger skal skje i kum. Private spyle/-stakekum skal være på minimum
400 mm.
Avstand til kommunalt VA-nett er på minst 4m. Det ligger
kommunalspillvannsledning til området med tilkobling i kum 18217. Hvis denne
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kummen skal videreføres som hovedtilkoblingspunkt må den oppgraderes til en
nedstigningskum til dagens standard.
Overvann:
Det finnes ikke overvannsledninger i området, så alt overvann må håndteres
lokalt.Overvannsveilederen 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). Påslipp av overvann til offentlig nett skal
begrenses med vannføringsregulator Tillatt maks påslipp er 1,5 l/s per dekar. 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.
Kommunen skiller ikke på kvalitet på kommunale anlegg og private anlegg.

Mulige påkoblingspunkter: blåe piler peker på vannkummer, grønn pil peker på
spillvannskum

ENERGILØSNING
Forslagsstiller oppfordres til å bruke energisparende løsninger.
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TEKNISKE KRAV TIL PLANFORSLAGET
Til førstegangsbehandling skal det foreligge godkjent detaljplan for vei, samt
godkjent overordnet plan for vann, avløp og overvannshåndtering (VArammeplan). 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 lengere perioder, og aldri uten godkjenning fra veiansvarlig. Alle kostnader
generert av en midlertidig stenging, tilfaller utbygger i sin helhet.
6. KONSEKVENSUTREDNING
REDEGJØRELSE FOR KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding
Vurdering:
Tiltaket faller inn under punkt 25 i vedlegg I som gjelder følgende; «Nye bolig- eller
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan». Planen utløser dermed
konsekvensutredning, da deler av boligområdet foreslås i LNFR.
I forskriftens §21 er det listet opp de faktorer som skal identifiseres og beskrives, som en
antar kan bli påvirket. Disse skal igjen vurderes for vesentlige virkninger for miljø og
samfunn.

Det anses i denne sammenheng at det kun vil være jordressurser som skal
konsekvensutredes, da planforslaget tenkes å innlemme LNFR- område hvorav
deler er dyrket mark.
§ 7.Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke
ha melding
Vurdering:
§7 gjelder ikke da dette er et tiltak etter plan- og bygningsloven.
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn.

Vurdering:
Tiltaket faller ikke inn under de definerte planer eller tiltak som er listet opp i
forskriftens vedlegg nr. 2.

Side 14 av 19

Vår referanse: PLAN-21/00969-8

Dersom forslagsstiller fortsatt, etter kommunens tydelige tilbakemeldinger, ønsker
å jobbe videre med et planforslag som går utover området som er avsatt til
boligbebyggelse i kommuneplanen, vil planen utløse krav om
konsekvensutredning. Tema som skal konsekvensutredes er jordressurser,
kommunen kommer ikke til å kreve planprogram. Det må stå i varsel om oppstart
beskrevet hva som skal konsekvensutredes.

7. BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER
FORELØPIGE VURDERINGER
Utbyggingsavtale

Bruk av utbyggingsavtaler følger av plan- og
bygningslovens kap. 17 – utbyggingsavtaler. Tidligere
Fet kommunes kommuneplanbestemmelse §1.6
Utbyggingsavtaler. Dette er et forutsigbarhetsvedtak for
bruk av utbyggingsavtaler og som er gjeldende for
denne delen av Lillestrøm kommune. Utbyggingsavtaler
vil hovedsakelig sikre gjennomføring av
detaljreguleringsplanen.
Tiltaket i planinitiativet er avsatt til boligformål i
kommuneplanens arealdel. Området i nordvest, og som
har LNFR-status i kommuneplanen, består av både skog
og dyrket mark. Nødvendige utredninger,
dokumentasjon og krav, vil følge av
reguleringsplanarbeidet.
Det blir nevnt i planinitiativet at adkomst tenkes via
Gamle Rovenvei og Stubbengveien, og det legges til
grunn at Stubbengveien må utvides og oppgraderes.
Videre peker forslagsstiller på at ved utbygging av gangog sykkelvei langs Rovenveien, så bør det reguleres en
gang- og sykkelvegforbindelse fra foreslått boligområde
og ned til Rovenveien. Det er ikke omfattet av
planavgrensningen.
Planinitiativet viser offentlig vann og avløp i nærområdet
og at området vil bli tilknyttet eksisterende anlegg. Det er
foreløpig ukjent hvordan dette er tenkt gjennomført.
Dersom tiltakshaver blir involvert i gjennomføring og
finansiering av dette, vil det kunne være behov for en
utbyggingsavtale.
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Det kan være behov for utbyggingsavtale knyttet til
opparbeidelse av gang- og sykkelveg. Ved varsel om
planoppstart må det også varsles oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale.

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 endelige planforslag. ROS-analyse
tilpasset det konkrete prosjektet skal alltid utføres.
Dokumentasjon sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no. Listen under er ikke
uttømmende, og det tas forbehold om at den videre planprosessen kan avdekke
behovet for nye dokumentasjonskrav.
DOKUMENT

OMFANG

Volum- og funksjonsanalyse

Nei

Byromsprogram

Nei

Illustrasjons-/utomhusplan

Ja

Illustrasjonshefte

Ja

Sol-/skyggediagram

Ja

Digital 3D-modell

Hvis det skal utarbeides kan det oversendes

Grunnforhold – geoteknikk

Ja

Støy

Ja

Overvann og flom

Nei

Vann og avløp

Ja

Luftforurensning

Ja

Trafikkanalyse

Nei

Veitegninger

Ja, C-tegninger

Miljøteknikk/grunnforurensning

Ja
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9. BEHOV FOR VIDERE AVKLARING
UENIGHETER OG AVKLARINGER
Bekk:
Det ble opplyst om fra grunneierne i oppstartsmøte at nærliggende bekk ikke er
en bekk, men mer et vannsig. Dette må svares ut i planbeskrivelsen og videre
arbeid med planforslaget.
Prinsippsak
Kommunen informerte om i oppstartsmøte at det kunne bli aktuelt å legge frem
Stubbenga for kommunestyret for å få en avklaring angående boligutbygging
utenfor prioritert vekstområde. I etterkant av oppstartsmøte har kommunen
besluttet at det ikke blir lagt frem som en prinsippsak. Dette ble informert om i epost fra saksbehandler datert 15.07.2021.
Antall boenheter og område avsatt til boligformål
Kommunen er opptatt av å begrense omfanget av utbyggingen, både fordi det
ikke er ønskelig med nye boliger på en så bilbasert plassering, og for å skåne
matjord og naturområder i nærheten.
Planinitiativet åpner opp for et større område for boligbebyggelse enn det som
kommuneplanen gir føringer for. Dette vil beslaglegge bruk av LNF-område og
mer matjord. Dersom forslagsstiller holder fast på det, vil administrasjonen ha en
negativ innstilling når saken fremlegges for førstegangsbehandling.
Dersom forslagsstiller går videre med planarbeidet ved å bruke område avsatt i
kommuneplanen vil det ikke være krav om konsekvensutredning av jordressurser.

10. VIDERE PROSESS
OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRESNING - KONKLUSJON
Stubbenga ligger utenfor prioritert vekstområde men i lys av kommunestyrets
vedtak for boligutbyggelse i Bakåslia vil ikke dette planinitiativet avvises.
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Når det gjelder varslingsområdet ønsker vi at forslagsstiller utvider dette. Dette for
å sikre blant annet opparbeidelse av gang- og sykkelveg som er markert i
kommuneplanen, og plass til å regulere midlertidig anleggsbelte.
Se kartutsnitt under:

Krav til fagkyndighet er oppfylt.
Det er ikke aktuelt å bringe inn planen for regionalt planforum.
Oppstart av planarbeidet kan anbefales.

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
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På kommunens hjemmeside finnes materiale for utarbeidelse av reguleringsplaner.
Her ligger blant annet nødvendige og oppdaterte maler for varsling, planbeskrivelse
og bestemmelser.
For at et planforslag skal være komplett må følgende materiale innsendes
kommunen (i én samlet forsendelse) til postmottak@lillestrom.kommune.no:
 Planbeskrivelse (i Word-format)
 Forslag til reguleringsbestemmelser (i Word-format)
 Reguleringsplankart i alle nødvendige vertikalnivåer (pdf og nyeste sosi,
1:1000 og A3 – se for øvrig sjekkliste)
 Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse
 All dokumentasjon listet opp i referatets punkt 5 samt evt. andre nødvendig
dokumentasjonskrav
 Eierliste – gnr/bnr må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til
kommunen
 Kopi av alle innkomne forhåndsuttalelser ved planoppstart
 Kopi av planoppstartsannonsen
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.
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