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1.

GBNR 253/24 OG 253/3

INNLEDNING
Dette er et planinitiativ for å regulere eiendommen(e) med gårds- og bruksnummer 253/24 og
253/3. Det skal etableres nye siloer og administrasjonsbygg for Felleskjøpet. Planinitiativets
hensikt er å være et grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med planmyndigheten i Lillestrøm
kommune.
Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar med forskrift om behandling av private forslag
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

2.

KONTAKTINFORMASJON
Tiltakshaver
Tiltakshaver: Felleskjøpet Agri SA
Kontaktperson: Ingolf Jystad
Telefon: +47 915 83 530
E-post: Ingolf.Jystad@felleskjopet.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Rambøll
Kontaktperson: Randi Aune
Adresse: Fjordgaten 15, N-3125 Tønsberg
Telefon: +47 410 07 460
E-post: randi.aune@ramboll.no

Oppstartsmøte
Følgende personer ønsker å delta i møtet:
Ingolf Jystad, +47 915 83 530, Ingolf.Jystad@felleskjopet.no
Morten Homub, +47 481 98 637, Morten.Houmb@felleskjopet.no
Randi Aune, +47 41007460, randi.aune@ramboll.no
Hedvig Anker, +47 901 30 820, hedvig.anker@ramboll.no

Rambøll

GBNR 253/24 OG 253/3

3.

KORT PRESENTASJON AV PLANINITIATIVET

3.1

Formålet med planen
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Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av kornmottak på eiendommene gbnr
253/24 og 253/3.
Planområdet omfatter bygninger som idag brukes til kornsilo, og er regulert til (LNF) i
kommuneplanens arealdel, samt et jorbruksområde som også er regulert til LNF.
Planen vil sikre oppbevaring og tørking av korn fra regionen, og således bygge opp om et
bærekraftig, lokalt landbruk.
Ved å utvide og oppdatere korslioene vil man legge til rette for mer effektiv drift og større
kapasitet.

3.2

Planområdet
Planområdet ligger langs Haldenveien (fylkesvei 171) i nord, og mot elven Rømua i øst.
Planområdet er på ca 23,5 dekar.

Figur 1. Planområdets plassering i overordnet sammenheng, markert med rød sirkel (kartverket.no)
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Figur 2. Planområde og omkringliggende områder (Norge i bilder)

Figur 3. Planområdet og tilgrensendeområder (Kartverket)
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Figur 4. Bebyggelse på planområdet (googlemaps.com)

Figur 5. Jordbruksområde på planområdet (googlemaps.com)

Planområdet består idag av siloer og tilhørende bebyggelse. Bygningene er gamle, og ønskes
revet og gjenoppbygget. Planområdet er forholdsvis flatt med gode solforhold. Nabotomten som
også er del av planområdet består av fulldyrka jordarealer.

3.3

Tilgrensende områder
Planområdet grenser til fv171 og innmarksbelte mot nord, og skog mot vest. Planområdet vil gå
rundt en boligtomt (253/9). Planområde vil bestå av skog, fulldyrka jord og bebygd areal.

Ramboll
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Figur 6. Arealtypekart (NIBIO)

Omtrent 500 meter fra planområdet ligger tettstedet Lørenfallet, hvor det er friidrettsbane,
dagligvarebutikk, post, bensinstasjon og skole.
Nærområdet er preget av jordbruk, med spredt boligbebyggelse.

Rambøll
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Figur 7. Tilgrensende område øst for eiendommen (googlemaps.com)

Figur 8. Tilgrensende område nord-øst for eiendommen (googlemaps.com)
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Figur 9. Tilgrensende område nord for eiendommen (googlemaps.com)

Figur 10. Tilgrensende område vest for eiendommen (googlemaps.com)

3.4

Bebyggelse
Illustrasjonen under viser en mulig utnyttelse av planområdet.

Rambøll
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N

Figur 11. Illustrasjon av mulig utnyttelse av området (Felleskjøpet Agri SA)

3.4.1 Arealbruk

Området anstas regulert til følgende formål:
Forretning/kontor/industri
Parkering
Annen veggrunn
3.4.2 Utnyttelse og høyder

Under er det illustrert en mulig løsning for utforming av bebyggelse og høyder på eksisterende
tomt.

Ramboll
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Figur 12. Byggehøyder for bygg og siloer (Felleskjøpet Agri SA)

Figur 13. Byggehøyder for bygg siloer (Felleskjøpet Agri SA)
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Figur 14. Mulig utforing av bygg og siloer (Felleskjøpet Agri SA)

3.4.3 Trafikk, adkomst og parkering

Området har idag adkomst fra Haldenveien (fv. 171). Veien hadde i 2018 en ÅDT på 7682,
hvorav 8% av dem er lange kjøretøy. Det er gang- og sykkelvei langs fv. 171 forbi planområdet.
Nærmeste bussholdeplass er Sørliveien langs fv. 171.
Området har i dag en snuplass/parkeringsplass foran anlegget. Idag finnes det to avkjørsler inn
på området fra fv. 171.

Ramboll

14 (21)

GBNR 253/24 OG 253/3

Figur 15. Fylkesvei 171 (Google maps)

Det kan bli aktuelt å legge til rette for bedre adkomst for større lastebiler, samt en
oppstillingsplass og eller snuplass.
Gang- og sykkelveien som går forbi planområdet må hensyntas, og frisikt må opprettholdes.
3.4.4 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Tiltaket vil videreføre eksisterende bebyggelses utforming, og vil på grunn av byggenes funksjon
skille seg ut fra omkringliggende landskap og bebyggelse.
3.4.5 Støy

Statens vegvesens støykart viser at området er støyutsatt. Planområdet ligger i hovedsak i gul
(55-59 dB) oransje (60-64) og rød (65-69 dB) støysone, men en liten del av den ligger i lilla sone
(70-74 dB).

Rambøll
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Figur 16. Støykart (Statens vegvesen)

3.4.6 Samfunnssikkerhet

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalsye (ROS) til planen. Denne vil avklare om
området eller tiltaket skaper risikoer som må sikres.
Noen forhold må sees nærmere på. Dette gjelder blant annet risiko knyttet til grunnforhold og
løsmasser, herunder kvikkleie.
Det må gjennomføres grunnundersøkelser.Disse skal gjennomføres av Rambøll.

Ramboll
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Figur 17. Kvikkleire og løsmassekart (NVE)

Videre må det undedrsøkes andre naturfarer som flom og ras.
Radonaktsomheten i mesteparten av planområdet er angitt å være moderat til lav, jamfør NGS
kartside for radon.

Figur 18. Aktsomhetskart for Radon (Miljødirektoratet)

3.4.7 Økonomi

Tiltakshaver skal realisere prosjektet og står for kostnadene til gjennomføring.

Rambøll
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GJELDENDE PLANSTATUS

4.1

Kommuneplanens arealdel
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Kommuneplanens arealdel Sørum kommune 2015-2027 (nåværende Lillestøm kommune)
Området er avsatt til LNF-formål, og ligger innenfor 100-metersonen med byggeforbud mot
vassdrag.

Figur 19. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel

4.2

Kommunedelplan
Kommunedelplan for energi og klima, 2015-2027
Kommunedelplan energi og klima skal omfatte kommunens virksomhet, næringsliv og
innbyggere. Her er det satt mål for ulike temaområder, med ulik frist for gjennomføring.

4.3

Områdeplan
Forslagstiller har ikke kjennskap til områdeplan som kan ha betydning for dette planområdet

4.4

Reguleringsplan
Reguleringsplan for gang- /sykkelvei langs Rv 171 Hval-Sørumsand
En del av området omfattes av en vedtatt reguleringsplan tilknyttet gang- og sykkelveien langs
hele fv. 171. Planen ble vedtatt i 2000, og gang- og sykkelveien er ferdig utbygget.
Her reguleres følgende formål:

Ramboll
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-

Kjøreveg
Gang- og sykkelvei
Annet vegareal
Trafikk/landbruk

Figur 20. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Frogner til Lørenfallet (Lillestrøm kommune, tidl.
Sørum kommune)

4.5

Tilstøtende planer, tiltak i nærområdet.
Forslagstiller har ikke kjenskap til tilstøtende planer eller tiltak i nærområdet.

4.6

Kommunale vedtekter og retningslinjer
Rammeplan for avkjørsler (Fra kommunplanens bestemmelser)
Sørum kommunes rammeplan for avkjørsler fra riks- og fylkesvegnett med inndeling i ulike
holdningsklasser skal gjelde ved søknad om tiltak som medfører utvidet eller endret bruk av
eksisterende avkjørsler, og ved behov for nye avkjørsler.

4.7

Aktuelle planretningslinjer og regionale føringer
-

Rambøll

Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Statlig planretningslinjer for klima og energiplanlegging i kommunene (2009)
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
Regional plan for klima og energi 2018-2050 (2018)
Naturmangfoldloven
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KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING
Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om
konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal
vurderes om bør konsekvensutredes.
Planen er ikke i tråd med kommuneplanen. Forskriften §10, andre ledd, bokstav d, legger følgene
som grunnlag for vurdering om planen har vesentlig virkning for miljø og samfunn: «større
omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og frilufts formål, samt reindrift eller
områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet.»
Det foreslåtte tiltaket viderefører derimot dagens bruk og arealformål, som heller ikke er i tråd
med reguleringen. Selv om foreslått planavgrensning omfatter et stort areal, er det svært
usikkert at hele tomtearealet for gbnr 253/3 skal tas i bruk.
Det vurderes til at planen ikke vil skape større konsekvenser på miljø og samfunn enn det dagens
bruk gir. Tilleggsarealet som skal bli brukt av tomt gbnr 253/3 vil sannsynligvis være lite, og det
vurderes derfor til at tiltaket derfor ikke vil utløse krav til konsekvensutredning.
Alle aktuelle forhold, selve plantiltaket og virkningene av det vil bli beskrevet på vanlig måte i
reguleringsplanens planbeskrivelse. Saken (planvedtaket) vil bli opplyst i tilstrekkelig grad
gjennom dette.
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6.

VARSLING OG PLANAVGRENSNING

6.1

Foreslått plangrense
Figuren under viser den foreløpige planavgrensningen. Planområdet er på 23,5 dekar og omfattes
av eiendommen bgnr 253/24 og 253/3.

6.2

Varslingstekst
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av
Felleskjøpet Agri SA starter arbeidet med detaljregulering for eiendommen gbnr 253/24 og 253/3
På Sørum, i Lillestrøm kommune.
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for renovering og eventuell utvidelse av
kornmottak. Det planlegges å rive eksisterende bygg, og bygge opp igjen siloer og tilhørende
bygg som møter dagens behov for kapasitet og tekniske løsninger. Planområdet vil få adkomst
fra Haldenveien (Fv 171).
Planområdet er i dag bebygd. Planområdet er på 23,5 dekar (eller mindre) og er i kommuneplan
for Sørum kommune 2015-2027 avsatt til LNF. Planarbeidet er vurdert etter forskrift om
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konsekvensutredning §§ 6-8 og utløser ikke krav om konsekvensutredning. Planområdet
omfattes av gjeldende reguleringsplan for (planID 0226_2019-2031) og er regulert til LNF.
Eventuelle spørsmål, synspunkter eller opplysning som anses å ha betydning for planarbeidet kan
rettes til hedvig.anker@rambol.no eller sendes skriftlig til Rambøll v/ Hoffsveien 4,
Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Frist for tilbakemeldinger er xx.xx.xxxx.
Med vennlig hilsen
Hedvig Anker
SIGN
Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo

6.3

Hvem skal varsles
Liste over hvem som skal varsles får vi fra Lillestrøm kommune. Det er som regel berørte naboer,
eventuelle foreninger og offentlige organer som skal varsles.
Vi vil påpeke at de nærmeste naboene, landbruksmyndigheteneog trafikkmyndigheten er viktige
å få varslet.

6.4

Medvirkning
Berørte naboer og andre interessente vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om oppstart.
Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i post. Igangsetting av planarbeidet skal også
varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside.
Det er på dette tidspunktet ikke planlagt noe åpent møte om planene.
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