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2. BAKGRUNN
BAKGRUNN
BAKGRUNN FOR
FOR REGULERINGSARBEIDET
REGULERINGSARBEIDET
Bakgrunnen for
for reguleringsarbeidet er et
et ønske om å
å erstatte eksisterende
eksisterende
pumpestasjon PV2,
på eiendommen
19/1, ved
å etablere
etablere en
ny
pumpestasjon
PV2, på
eiendommen 19/1,
ved å
en ny
trykkøkningsstasjon litt
litt sørøst for dagens
dagens plassering.
plassering. Samtidig
Samtidig skal
skal det
det også
bygges og legges om utvendig ledningsanlegg og kabler.
Drikkevannforskriften
§9 fastsetter
fastsetter at
at vannverkseieren
Drikkevannforskriften §9
vannverkseieren skal
skal sikre
sikre at
at
vannforsyningssystemet er
er utstyrt
utstyrt og
og dimensjonert, samt har
har driftsplaner
driftsplaner og
beredskapsplaner for
å kunne
kunne levere
levere tilstrekkelig
tilstrekkelig mengder
til enhver
enhver
beredskapsplaner
for å
mengder drikkevann
drikkevann til
tid.

PLANOMRÅDET -– STATUS
STATUS OG
OG PROSESS
Planområdet
ligger på
på gnr/bnr
19/1 mellom
mellom Leira
Leira og
Planområdet ligger
gnr/bnr 19/1
og Gardermobanen
Gardermobanen ii Lillestrøm
Lillestrøm
kommune.
Innenfor planområdet
planområdet er
det to
gjeldende planer,
planer, GardermobanenGardermobanenkommune. Innenfor
er det
to gjeldende
parsell Aråsen-Leirsund
Åråsen-Leirsund vedtatt
parsell
vedtatt 22/06/1994
22/06/1994 (PlanID
(PlanlD 0231_268)
0231_268) og
og Leira
Leira vedtatt
vedtatt
20/04/2005 (PlanID
(PlanlD 0231_389).
0231_389).
20/04/2005
Plan 268
268 Gardermobanen:
Gardermobanen: Området
avsatt til
til jernbane
jernbane sportrase,
sportrase, landbruk
Plan
Området er
er avsatt
landbruk og
og
annet
annet areal.
areal.
Plan 389
389 Leira:
Leira: Området
er ii kommuneplanens
til LNRF
LNRF og
og består
Plan
Området er
kommuneplanens arealdel
arealdel avsatt
avsatt til
består
hovedsakelig av
dyrket mark.
mark.
hovedsakelig
av dyrket

Planområdet
utgjør ca.
er 30
meters byggegrense
byggegrense mot
Planområdet utgjør
ca. 29,77
29,77 daa.
daa. Det
Det er
30 meters
mot
Gardermobanen, og
og 20
20 meter
meter byggegrense
av området
området er
er ii
Gardermobanen,
byggegrense mot
mot bekk.
bekk. Deler
Deler av
bevaringsområde
bevaringsområde for spredningskorridor/naturvernområde, felt SP5.
SP5.
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PLANEN BERØRER
FØLGENDE EIENDOMMER
EIENDOMMER DIREKTE
DIREKTE
PLANEN
BERØRER FØLGENDE

19/1
19/1

PLANOMRÅDETS NABOEIENDOMMER
19/1, 25/2 og 17/11

PRESENTASJON
PRESENTASJON AV
AV PLANØNSKET
PLANØNSKET
Eiendommen
jordbruksareal. Mot
øst ligger
eldre
Eiendommen omfatter
omfatter hovedsakelig
hovedsakelig jordbruksareal.
Mot øst
ligger en
en eldre
gårdsbygning;
på 19/1
19/1 omfatter
et ettetasjes
gårdsbygning; «Rishagen».
«Rishagen». Ny
Ny trykkøkningsstasjon
trykkøkningsstasjon på
omfatter et
ettetasjes
bygg med
med kjeller
kjeller hvorav
hvorav samlet
er 1000
1000 m
legges
bygg
samlet areal
areal er
m.2. Ny
Ny trykkøkningsstasjon
trykkøkningsstasjon legges
på sørøst-siden
pumpestasjon. Gesimshøyden
på bygget
bygget blir
blir ca.
ca.
på
sørøst-siden av
av eksisterende
eksisterende pumpestasjon.
Gesimshøyden på
6
Nytt ledningsanlegg
ledningsanlegg skal
videre mot
mot nord,
6 meter.
meter. Nytt
skal gå
gå fra
fra trykkøkningsstasjon
trykkøkningsstasjon og
og videre
nord,
sør
rundt som
reguleres,
sør og
og vest.
vest. Det
Det er
er trykkøkningsstasjonen
trykkøkningsstasjonen og
og området
området rundt
som skal
skal reguleres,
ikke ledningstraseene.
ledningstraseene. Endelig
plassering av
trykkøkningstasjon er
er ikke
ikke fastsatt,
ikke
Endelig plassering
av trykkøkningstasjon
fastsatt,
men ønsket
ønsket plassering
plassering er
vist ii figur
planinitiativet.
men
er som
som vist
figur 5
5 ii planinitiativet.

3. PLANSTATUS
3.
PLAN ST ATLIS
PLAN
PLAN

MERKNADER
MERKNADER

Kommunale
planer
Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel

Gjeldene kommuneplan
kommuneplan er kommuneplan for
Skedsmo
Skedsmo
Avsatt til LNRF

Reguleringsplaner
Reguleringsplaner

0231_389 Leira.
Området er
regulert til
0231_389
Leira. Området
er regulert
til
jord-/skogbruk og en del av området er dyrket
mark. 0231_286
0231_286 Gardermobanen-parsell
mark.
Gardermobanen-parsell
Aråsen-Leirsund.
Åråsen-Leirsund.

Tilgrensende
planer
Tilgrensende planer

Ikke
Ikke aktuelt.
aktuelt.

Byutviklingsplan
Byutviklingsplan

Ikke gjeldene
gjeldene for
for dette
dette området.
området.
Ikke

Pågående planer

Ingen pågående planer i nærheten.

Rikspolitiske retningslinjer
Rikspolitiske
retningslinjer

Samordnet arealareal- og
Samordnet
og
transportplanlegging
transportplanlegging

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

Påvirkes ikke
ikke av
av planforslaget.
Påvirkes
planforslaget.

4. KOMMUNENS
TILBAKEMELDING
4.
KOMMUNENS TILBAKEMELDING
Følgende tema
av forslagsstiller
forslagsstiller ii planarbeidet.
Følgende
tema må
må vurderes
vurderes av
planarbeidet. Temaene
Temaene skal
skal inngå
inngå ii
planbeskrivelsen,
planbeskrivelsen, med tilhørende vurderinger. Det gjøres
gjøres oppmerksom på at det kan
komme ytterligere
ytterligere krav
tematiske vurderinger
komme
krav om tematiske
vurderinger senere
senere ii planprosessen.
planprosessen. Oversikten
Oversikten
er
er ikke uttømmende.
4.1 SOSIAL INFRASTRUKTUR
Ikke aktuelt.
Ikke
aktuelt.

4.2 GRØNNSTRUKTUR
GRØNNSTRUKTUR OG
OG LEKEPLASSER
Mulighet
å regulere
Mulighet for
for å
regulere turveier?
turveier?
Krav
bestemmelser om
turveier er
hjemlet ii kommuneplanens
kommuneplanens bestemmelser
bestemmelser
Krav og
og bestemmelser
om turveier
er hjemlet
for
Skedsmo, f.eks.
4.2.2.
for tidligere
tidligere Skedsmo,
f.eks. §
§ 4.2.2.
Ved
har man
man lenge
lenge ønsket
å tilrettelegge
tilrettelegge mer
og
Ved Leirelvslettene
Leirelvslettene har
ønsket å
mer for
for friluftsliv
friluftsliv og
ferdsel,
ridestier og
til naturverdier
naturverdier som
har
ferdsel, bl.a.
bl.a. gjennom
gjennom turveier,
turveier, ridestier
og tilkomster
tilkomster til
som har
opplevelseskvaliteter
Den langsiktige
langsiktige planen
planen er
å få
opplevelseskvaliteter -– som
som stillene.
stillene. Den
er å
få
turveiforbindelser
fra Lillestrøm
turveiforbindelser fra
Lillestrøm og
og Leirsund
Leirsund opp
opp ii Asakmarka.
Asakmarka.
Innenfor
vei. Denne
Innenfor skissert
skissert planområde
planområde ligger
ligger en
en eksisterende
eksisterende gruset
gruset vei.
Denne veien
veien
mellom
landbruksjorda og
jernbanen er
en driftsveg
mellom landbruksjorda
og jernbanen
er trolig
trolig en
driftsveg for
for landbruket
landbruket og
og
Gardermobanen (markert
(markert med
med røde
prikker ii kartet.)
kartet.)
Gardermobanen
røde prikker
Kommunen antar
denne trolig
trolig blir
driftsvei også
også for
trykkøkningsstasjon. II
Kommunen
antar at
at denne
blir driftsvei
for en
en ny
ny trykkøkningsstasjon.
mange
ønskelig at
at slike
mange tilfeller
tilfeller vil
vil det
det være
være ønskelig
slike veier
veier også
også brukes
brukes som
som turveier.
turveier.
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Tomtestilla er
nærheten av
av dette
planområdet. Den
som må
Tomtestilla
er ii nærheten
dette planområdet.
Den har
har naturverdier
naturverdier som
må
ivaretas,
ivaretas, men kan
kan også
også være et interessant
interessant turmål ii friluftslivssammenheng.
Tomtestilla er
omkranset av
av dyrket
dyrket mark,
mark, som
som begrenser
tilgjengeligheten til
Tomtestilla
er omkranset
begrenser tilgjengeligheten
til
trase som stiplet ii gult kunne gitt en
området. En trasé
en forbindelse med
med mer
mer
opplevelseskvaliteter for
for de
som skal
skal bruke
bruke en
en slik
slik turvei,
samt at
at den
den er
er skjermet
skjermet
opplevelseskvaliteter
de som
turvei, samt
fra støy fra Gardermobanen.

Ettersom dagens grusvei stopper ved
ved overgangen til neste
neste jorde, og atkomsten
vil
bli fra
Tomtveien, ser
problematisk løsning.
vil bli
fra Tomtveien,
ser kommunen
kommunen at
at dette
dette er
er en
en problematisk
løsning. Derfor
Derfor
stilles det foreløpig ikke krav
krav om regulering
regulering av
av turvei
turvei her.
her.

4.3 NATURMANGFOLD
NATURMANGFOLD
Naturmangfoldloven
§§ 8-12
planforslaget og
planforslagets
Naturmangfoldloven§§
8-12 skal
skal svares
svares ut
ut ii planforslaget
og planforslagets
konsekvens
konsekvens for
for naturmangfoldet
naturmangfoldet må
må kommenteres. Det
Det anbefales at prinsippene
prinsippene
bak Tiltakshirarkiet
Tiltakshirarkiet (se
under) tas
bruk under
under vurderingene
bak
(se figur
figur under)
tas ii bruk
vurderingene av
av
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naturmangfoldlovens§§
Illustrasjonen viser
viser prioriteringsrekkefølgen
og
naturmangfoldlovens §§ 8-12.
8-12. Illustrasjonen
prioriteringsrekkefølgen og
hvordan
hvordan man
man primært
primært skal unngå skade på
på naturmangfold,
naturmangfold, dernest avbøte,
avbøte,
restaurere
og kompensere.
Pilen på
venstre side
side illustrerer
at vekten
restaurere og
kompensere. Pilen
på venstre
illustrerer at
vekten av
av natur
natur
(hvor høyt
høyt man prioriterer
prioriterer natur)
natur) vil
vil ha
ha betydning
betydning for hvilke
hvilke valg man
man tar.
tar.

Unnga potensiel negativ
pavirkning ved f.eks endret
tras¢)

Begrense og redusere
omfanget av inngrepet i Ud
og utstrekning I

plan/eggings- og
konstruksjonsfasen med

avbotende titak.
Restaurere direkte effekter i
etterkant av inngrepet.

Motvirke resterende negativ

Kompensere

v

pavirkning ved
kompensasjon av
okologiske
funksjoner/ kvaliteter.

Lav

Figur 1.1 Hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved
utbyggingsprosjekter. Modifisert etter (Fischer 2012).

Bekkelukking er
er noe kommunen
kommunen er
er spesielt negativ
negativ til
til (bl.a.
(bl.a. kommuneplan
kommuneplan best.
best. §
§
2-1.2)
og ikke
ikke bare
men at
2-1.2) og
bare bekkelukking
bekkelukking ii seg
seg selv,
selv, men
at det
det skal
skal skje
skje innenfor
innenfor viktig
viktig
grønnstruktur som har
har en påvist
påvist funksjon som spredningskorridor.
Når det
det gjelder tiltak ii kantsonen
kantsonen så er Vannressursloven §
§ 11
11 relevant
relevant og vil
kreve tillatelse
ønskede plasseringen
plasseringen av
av
kreve
tillatelse fra
fra Statsforvalteren.
Statsforvalteren. Den
Den ønskede
trykkøkningsstasjonen er
er uheldig
uheldig utfra
utfra natur/jordvern
natur/jordvern og landskapsvernhensyn.
landskapsvernhensyn.
Med
utgangspunkt ii områdets
betydning for
for biologisk
biologisk mangfold
mangfold og
og viktigheten
Med utgangspunkt
områdets betydning
viktigheten av
av
å
å bevare og opprettholde grønnstrukturen, spesielt ii naturvernområdet
naturvernområdet SP5
SP5 og
naturtypen «Nygård
er det
å redusere
berøring av
mest
naturtypen
«Nygård N»,
N», så
så er
det viktig
viktig å
redusere direkte
direkte berøring
av disse
disse mest
mulig.
mulig.
Det er flere
flere registrerte
registrerte rødlista arter i området. Området ser spesielt ut
ut til å
å være
viktig
Jordugle, en
art av
(=
viktig for
for fuglearter,
fuglearter, spesielt
spesielt Jordugle,
en art
av særlig
særlig forvaltningsinteresse
forvaltningsinteresse(=
«Ansvarsart» som betyr arter med forekomst i Norge med mer enn 25 prosent av
europeisk
nærheten (ved
det mange
europeisk bestand).
bestand). II nærheten
(ved Tomtestilla)
Tomtestilla) er
er det
mange rødlistede
rødlistede
(2014 ). Ved Tomtestilla:
fuglearter: Vaktel (nær trua, 2019), Nattergal (2014).
Makrelltærne,
Hettemåke, Gulspurv,
Stær, m.fl.
m.fl. Fuglers
territorium er
er
Makrelltærne, Hettemåke,
Gulspurv, Fiskemåke,
Fiskemåke, Stær,
Fuglers territorium
ofte nokså
nokså store, og
og det er
er naturlig
naturlig å
å legge
legge til
til grunn at
at flere
flere av disse artene også
bruker kantvegetasjonen
kantvegetasjonen ii SP5,
SP5, selv
om de
langt ikke
ikke er
er registrert
registrert her.
bruker
selv om
de så
så langt
her.
Området ligger
ligger ii nær
nær avstand
avstand til
en kroksjø
(en rødlistet
rødlistet
Området
til en
kroksjø under
under sterk
sterk gjengroing
gjengroing (en
naturtype
naturtype som er nær
nær truet, NT) («Tomtestilla»).
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Planforslaget bør ta stilling til om det kan
kan være forekomster av fremmede arter
innenfor
og hvordan
hvordan dette
skal håndteres/bekjempes.
innenfor planområdet
planområdet og
dette eventuelt
eventuelt skal
håndteres/bekjempes. Det
Det
vises til forskrift (Forskrift
(Forskrift om fremmede organismer) og tidl. Skedsmo kommunes
kommunes
handlingsplan
bekjempelse av
av fremmede
fremmede
handlingsplan for
for bekjempelse
arter https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-ogsamfunn/klima-og-miljo/handlingsplan-for-bekjempelse-av-fremmedearter endelig.pdf Handlingsplanen skal rulleres
arter_endelig.pdf
rulleres og det tas sikte på
på at denne
denne skal
gjelde
hele Lillestrøm
kommune.
gjelde for
for hele
Lillestrøm kommune.
«NRV-- PV2.
Tiltaket berører en begrenset del av naturvernområdet SP5. «NRV
Naturmiljøkartlegging av vernesone SP5.
SP5. Rapport naturverdier»,
naturverdier», datert
16.09.2021 fra
beskriver SP5
og mulige
følges opp
det
16.09.2021
fra Norconsult
Norconsult beskriver
SP5 og
mulige tiltak
tiltak som
som følges
opp ii det
videre planarbeidet.
planarbeidet.

Se
referatet.
Se også
også eget
eget vedlegg
vedlegg om
om naturmangfold
naturmangfold som
som legges
legges ved
ved referatet.
Vedlegget inneholder
inneholder ytterligere
informasjon om
om naturkvaliteter
naturkvaliteter ii området
Vedlegget
ytterligere informasjon
området
og føringer
føringer for
for hvordan
hvordan disse
ivaretas.
og
disse bør
bør ivaretas.

4.5
4.5 KULTURMINNER
KULTURMINNER
På naboeiendommen 19/5 ligger en husmannsstue «Rishagen» som er regulert til
bevaring ii plan
plan 0231_389.
0231_389.
bevaring

§ 8.0 Spesialområde - bevaringsområde for bygninger og anlegg
$8.1 Dette bevaringsområdet omfatter Rishagen (gnr. 19/ bnr. 5). Hovedbygningen og
andre elementer i bygningsmiljøet skal bevares slik de er i dag eller tilbakeføres til e
mer opprinnelig karakter. Alle fasadeendringer samt endringer som berører gammel
materialbruk/ overflatebehandling må skje i samråd med kulturmyndighetene.

Kulturmiljøverdiene
kulturlandskap) skal
utredes nærmere
nærmere ii
Kulturmiljøverdiene (bygninger
(bygninger og
og kulturlandskap)
skal utredes
plansaken,
det samme
samme gjelder
gjelder hvilke
hvilke konsekvenser
konsekvenser tiltaket
tiltaket får
både direkte
direkte og
og
plansaken, det
får både
indirekte på
på dette.
dette. Det
Det er
indirekte
er spesielt
spesielt viktig
viktig med
med gode
gode illustrasjoner
illustrasjoner som
som viser
viser tiltakets
tiltakets
direkte virkning
virkning på
nærmiljøet samt
samt dets
dets fjernvirkning.
fjernvirkning.
direkte
på nærmiljøet
dag ligger
omkranset av
av et
skogholt. Det
Det bør
opprettholdes en
II dag
ligger Rishagen
Rishagen omkranset
et lite
lite skogholt.
bør opprettholdes
en
grønn «buffer» rundt denne verneverdige bebyggelsen.
bebyggelsen.

4.6 BOLIGTYPOLGI, PLASSERING OG STØRRELSE
Ikke aktuelt
Ikke
aktuelt
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4.7 BARN
BARN OG
OG UNGES
UNGES INTERESSER
PLANARBEIDET
4.7
INTERESSER II PLANARBEIDET
Tiltaket berører
ikke barn
barn og
og unges
utover generelle
generelle miljø
miljø og
Tiltaket
berører ikke
unges interesser
interesser utover
og
samfunnshensyn.
samfunnshensyn.
4.8 FOLKEHELSE
FOLKEHELSE
4.8
En tryggtrygg- og
og tilstrekkelig
tilstrekkelig drikkevannsforsyning
er blant
de viktigste
viktigste oppgavene
oppgavene
En
drikkevannsforsyning er
blant de
under kommunenes
under
kommunenes ansvar
ansvar for
for folkehelsearbeidet.
folkehelsearbeidet. Når
Når viktige
viktige tekniske
tekniske
utbedringer
av eksisterende
hovedvannforsyningsanlegg skal
skal gjennomføres
gjennomføres må
må
utbedringer av
eksisterende hovedvannforsyningsanlegg
det
legges stor
på hvor
hvor tiltenkt
tiltenkt hensikt/effekt
hensikt/effekt best
best kan
kan oppnås.
det legges
stor vekt
vekt på
oppnås. At
At tiltaket
tiltaket
berører
slik kritisk
kritisk infrastruktur
gjør at
til planoppstart
og er
er
berører slik
infrastruktur gjør
at kommunen
kommunen er
er positiv
positiv til
planoppstart og
åpen for
å vurdere
tiltaket selv
kan komme
å berøre
berøre matjord
matjord og
åpen
for å
vurdere tiltaket
selv om
om det
det kan
komme til
til å
og eller
eller
viktige naturområder.
viktige
naturområder.
4.9 STØY
4.9
STØY
T-1442/2021 skal
skal følges.
følges. Det
Det vil
vil bli
rekkefølgekrav som
som sikrer
sikrer at
at det
det følges
T-1442/2021
bli rekkefølgekrav
følges ii
byggesaken.
om tiltaket
tiltaket vil
vil føre
føre til
til støy
støy over
over grenseverdi
for
byggesaken. Det
Det må
må omtales
omtales om
grenseverdi for
Rishagen,
som
er
bolig.
Rishagen, som er bolig.

Anleggsfasen
med fysiske
bør unngås
unngås ii den
mest sårbare
tidsperioden for
Anleggsfasen med
fysiske inngrep
inngrep bør
den mest
sårbare tidsperioden
for
fuglenes hekking.
hekking.
fuglenes
4.10 FLOM
FLOM
4.10

Området ligger
ligger innenfor
innenfor hensynssone
hensynssone H320_2:
Flom er
er
Området
H320_2: Fare
Fare -- Flom
Flom langs
langs Leira.
Leira. Flom
et
tema og
planen. Vi
forholde oss
klima ii
et sentralt
sentralt tema
og må
må vurderes
vurderes grundig
grundig ii planen.
Vi må
må forholde
oss til
til et
et klima
endring
kraftige nedbørsperioder
nedbørsperioder ii tiden
endring som
som vil
vil medføre
medføre mer
mer ekstremvær
ekstremvær og
og kraftige
tiden som
som
kommer. Planforslaget
bør inneholde
av hvordan
hvordan forventede
kommer.
Planforslaget bør
inneholde en
en vurdering
vurdering av
forventede
klimaendringer på
lang sikt
planområdet og
hvordan løsningene
klimaendringer
på lang
sikt vil
vil påvirke
påvirke planområdet
og hvordan
løsningene som
som
planen legger
legger opp
tilpasset denne
planen
opp til
til er
er tilpasset
denne utviklingen.
utviklingen.

4.11 GEOTEKNIKK
4.11
GEOTEKNIKK

Planområdet
ligger under
under marin
marin grense.
til bestemmelsene
bestemmelsene ii gjeldende
Planområdet ligger
grense. II henhold
henhold til
gjeldende
kommuneplan
skal det
det gjennomføres
gjennomføres en
en geoteknisk
geoteknisk vurdering
vurdering av
om området
er
kommuneplan skal
av om
området er
egnet
for aktuell
hvilke hensyn
hensyn som
å
egnet for
aktuell type
type bebyggelse/tiltak,
bebyggelse/tiltak, samt
samt hvilke
som må
må tas
tas for
for å
unngå
ras/skred ved
ved gjennomføring
gjennomføring av
jf. TEK
17 §
7-3 og
og
unngå ras/skred
av utbyggingen/tiltaket,
utbyggingen/tiltaket, jf.
TEK 17
§ 7-3
NVEs
Sikkerhet mot
kvikkleireskred.
NVEs veileder
veileder 7/2014
7/2014 Sikkerhet
mot kvikkleireskred.
Geotekniske
og grunnundersøkelser
registreres ii NADAGNADAG –
Geotekniske rapporter
rapporter og
grunnundersøkelser skal
skal registreres
nasjonal
for grunnundersøkelser,
grunnundersøkelser, før
før førstegangsbehandling.
førstegangsbehandling.
nasjonal natabase
natabase for
Registreringen
Registreringen skal
skal omtales
omtales ii planbeskrivelsen.
planbeskrivelsen.
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4.12 MILJØTEKNIKK
MILJØTEKNIKK OG MASSER
henhold til
til bestemmelser
bestemmelser ii gjeldende
gjøres en
en vurdering
vurdering
II henhold
gjeldende kommuneplan
kommuneplan må
må det
det gjøres
av
om
det
kan
finnes
forurensing
i
grunnen.
Dersom
forurensning
er
sannsynlig,
av om det kan finnes forurensing i grunnen. Dersom forurensning er sannsynlig,
må
det utføres
utføres miljøtekniske
grunnundersøkelser før
før førstegangsbehandling.
førstegangsbehandling.
må det
miljøtekniske grunnundersøkelser
Viser undersøkelsene
undersøkelsene funn av forurensning, må
må det
det også utarbeides
utarbeides en
en
overordnet
før førstegangsbehandling
overordnet tiltaksplan
tiltaksplan før
førstegangsbehandling av
av detaljreguleringsplanen.
detaljreguleringsplanen.

Planområdet
er et
jordbruksareal på
på 18
med svært
jordkvalitet og
Planområdet er
et stort
stort jordbruksareal
18 dekar
dekar med
svært god
god jordkvalitet
og
godt avlingspotensial. Trykkøkningsstasjon vurderes som et
et samfunnsnyttig tiltak
hvor jordvernet
må kunne
Det er
likevel krav
krav at
lite dyrka
mulig
hvor
jordvernet må
kunne vike.
vike. Det
er likevel
at så
så lite
dyrka areal
areal som
som mulig
går tapt.
Plan for flytting av
av matjord
matjord leveres
leveres sammen med
med planforslag til
1.gangsbehandling. Planen
Planen skal
utgangspunkt ii Veiledning
matjordplan
1.gangsbehandling.
skal ta
ta utgangspunkt
Veiledning til
til matjordplan
(2016) fra
fra Vestfold fylkeskommune,
fylkeskommune, jf.
jf. kommuneplanbestemmelse§
kommuneplanbestemmelse § 5.11.
4.13 ESTETIKK
Trykkøkningsstasjonen
et område
er preget
preget av
Trykkøkningsstasjonen skal
skal reguleres
reguleres ii et
område som
som ellers
ellers er
av
jordbruk og
og natur.
natur. Det settes derfor høye
høye krav
krav til at ny
ny bebyggelse
bebyggelse og anlegg
harmonerer og
og får
til området
området det
inngå i.i. II henhold
henhold til
harmonerer
får god
god tilpasning
tilpasning til
det skal
skal inngå
til
kommuneplanens
kommuneplanens bestemmelse
bestemmelse §1-8.2.4 Materialbruk, skal bruk
bruk av tre/massivtre
som bygnings- eller fasademateriale i bygg og konstruksjoner skal alltid vurderes
og omtales
omtales ved oppstartsmøte for
for detaljregulering. Det
Det skal ii
reguleringsplanforslaget redegjøres
redegjøres for
vurderinger som
er gjort
bruk av
av
reguleringsplanforslaget
for hvilke
hvilke vurderinger
som er
gjort for
for bruk
tre ii bærende
bærende konstruksjoner
konstruksjoner og fasader. Trematerialer
Trematerialer som benyttes skal være
av
kvalitet. Det
Det bør
bør vurderes
av god
god kvalitet.
vurderes tre
tre som
som fasadekledning,
fasadekledning, se
se til
til renseanlegget
renseanlegget
MIRA ii Sørumsand
Sørumsand som
som et
eksempel.
MIRA
et eksempel.
De
redegjørelsene som
forklares ii planbeskrivelsen
De estetiske
estetiske redegjørelsene
som er
er gjort
gjort skal
skal forklares
planbeskrivelsen og
og
illustreres.
Prosjektet/ tiltaket
tiltaket skal
skal ha
estetisk utforming,
vekt på
illustreres. Prosjektet/
ha god
god estetisk
utforming, med
med vekt
på
bestandig og
materialer og
farger. Sentrale
bestandig
og stedstilpasning
stedstilpasning av
av materialer
og farger.
Sentrale kvaliteter
kvaliteter skal
skal
sikres gjennom
sikres
gjennom bestemmelsene.
bestemmelsene.
Kommuneplanen oppfordrer
oppfordrer til
tak der
planlegges for
for flate
ref.
Kommuneplanen
til grønne
grønne tak
der det
det planlegges
flate tak,
tak, ref.
kommuneplanens bestemmelse§
bestemmelse § 2.1.8.
kommuneplanens
2.1.8.

Parkering
bør etableres
etableres med
med vegetasjon
på
Parkering og
og snuplass
snuplass bør
vegetasjon (busker/trær/gress)
(busker/trær/gress) på
sørvestre hjørne
for å
skjerme tiltaket
tiltaket mot
sørvestre
hjørne for
å skjerme
mot Rishagen.
Rishagen.
4.14 VOLUM- OG FUNKSJONSANALYSE
Ikke
aktuelt.
Ikke aktuelt.

Side 10
10 av
16
Side
av 16

Lillestrøm
kommune

Dokumentforfatter:
Henriette Backer
Dokumentforfatter: Henriette
Backer

4.15 BYROMSPROGRAM
BYROMSPROGRAM OG
OG ILLUSTRASJONER
4.15
ILLUSTRASJONER
Det stilles
stilles krav
om at
det sendes
sendes inn
til kommuneplanens
Det
krav om
at det
inn utomhusplan
utomhusplan ii henhold
henhold til
kommuneplanens
§ 1.8.3.2.
1.8.3.2.
§

4.16 EIENDOMSFORHOLD
EIENDOMSFORHOLD
4.16
Eiendomsgrenser vil
vil ikke
ikke måtte
måtte endres
som følge
følge av
av planforslaget.
PV2
Eiendomsgrenser
endres som
planforslaget. For
For PV2
opprettes
det en
ny eiendom.
opprettes det
en ny
eiendom.

4.17 MULIGE/SANNSYNLIGE
MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV
REKKEFØLGEKRAV
-Krav
-Krav om
om utomhusplan
utomhusplan
-Før rammetillatelse
-Før
rammetillatelse
Før det
kan gis
skal følgende
følgende foreligge:
foreligge:
Før
det kan
gis rammetillatelse
rammetillatelse skal
helhetlig VArammeplan inkludert
inkludert overvannshåndtering.
• Godkjent
Godkjent helhetlig
VA- rammeplan
overvannshåndtering.

Før
igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse
Før første
grunnarbeider kan
kan gis
gis skal
skal det
det foreligge:
foreligge:
Før
første igangsettingstillatelse
igangsettingstillatelse til
til grunnarbeider
overvannsanlegg
• Godkjent
Godkjent detaljprosjektert
detaljprosjektert VAVA- og
og overvannsanlegg
Før bebyggelse
tas ii bruk
bruk
Før
bebyggelse tas
Før
bebyggelse kan
kan tas
bruk skal:
Før bebyggelse
tas ii bruk
skal:
• Godkjent
Godkjent driftsklarbefaring
driftsklarbefaring på
tekniske anlegg
anlegg (VA-,
overvanns- og
på tekniske
(VA-, overvannsog
samferdselsanlegg)
alt av
dokumentasjon være
være
samferdselsanlegg) være
være gjennomført
gjennomført og
og alt
av dokumentasjon
sendt inn
og godkjent.
godkjent.
sendt
inn og
Før ferdigattest
kan gis
gis skal:
skal:
Før
ferdigattest kan
på tekniske
• Godkjent
Godkjent overtakelsesbefaring
overtakelsesbefaring på
tekniske anlegg
anlegg (VA-,
(VA-, overvannsovervannsog samferdselsanlegg)
samferdselsanlegg) være
være gjennomført
gjennomført og
og alt
alt av
dokumentasjon
og
av dokumentasjon
være
inn og
minst to
to uker
før.
være sendt
sendt inn
og godkjent
godkjent minst
uker før.

-Krav
-Krav om
om støy
støy
4.18
MEDVIRKNING
4.18 MEDVIRKNING
Kommunen
anbefaler å
å varsle
som ii snever
forstand
Kommunen anbefaler
varsle videre
videre enn
enn de
de eiendommene
eiendommene som
snever forstand
er naboer
til tiltaket.
tiltaket.
er
naboer til
de fleste
saker som
som er
er ii oppstart
avholde et
et
II de
fleste saker
oppstart pålegger
pålegger kommunen
kommunen forslagsstiller
forslagsstiller å
å avholde
informasjonsmøte ii varslingsperioden.
at planforslaget
påvirker få
informasjonsmøte
varslingsperioden. II lys
lys av
av at
planforslaget påvirker
få
eiendommer, og
og har
få naboer,
stilles ikke
et slikt
slikt krav
krav ii denne
denne saken.
saken.
eiendommer,
har få
naboer, stilles
ikke et
På bakgrunn
omfang av
av og
innhold ii uttalelsene
til oppstartsvarslingen
oppstartsvarslingen tar
tar
På
bakgrunn av
av omfang
og innhold
uttalelsene til
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kommunen
stilling til
til hvilken
som trengs
det følgende
følgende planarbeidet.
kommunen stilling
hvilken medvirkning
medvirkning som
trengs ii det
planarbeidet.
Det kan
kan innebære
om informasjonsmøte
informasjonsmøte på
et seinere
seinere tidspunkt.
tidspunkt.
Det
innebære krav
krav om
på et

5.
5. TEKNISK
TEKNISK INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR

SAMFERDSEL
Ikke aktuelt.
Ikke
aktuelt.

VANN, SPILLVANN
SPILLVANN OG OVERVANN
OVERVANN
Vann:
Vann:
Har
ingen kommentarer
kommentarer
Har ingen
Spillvann:
Spillvann:
Har
ingen kommentarer
kommentarer
Har ingen
Overvann:
Overvann:
Løsning
av hva
hva slags
løsmasser som
som befinner
befinner
Løsning for
for overvannshåndtering
overvannshåndtering avhenger
avhenger av
slags løsmasser
seg ii planområdet.
seg
planområdet.
Overvannsveilederen skal
Takvann skal
ut på
på terreng.
Overvannsveilederen
skal følges.
følges. Takvann
skal ut
terreng. Treleddsstrategien
Treleddsstrategien
benyttes.
benyttes.
Dimensjonerende
år, klimafaktor
klimafaktor 1,5
1,5 skal
legges
Dimensjonerende regnskyllhyppighet
regnskyllhyppighet ii løpet
løpet av
av 20
20 år,
skal legges
til grunn
grunn (nye
(nye tall
tall fra
fra Blindern,
Blindern, Oslo).
til
Oslo).
Maks
påslipp av
overvann til
er 1.5
1.5 I/s*dekar.
l/s*dekar. Resten
Resten må
Maks påslipp
av overvann
til offentlig
offentlig nett
nett er
må fordrøyes.
fordrøyes.
Det bør
bør vurderes
vurderes om
om avrenningen
være forurenset
forurenset og
og trenger
rensing før
Det
avrenningen kan
kan være
trenger rensing
før
utslipp.
utslipp.
Byggeavstand til resipient -– minst 20 m.

ENERGILØSNING
Det
løsninger for
eller energibesparende
Det anmodes
anmodes at
at det
det søkes
søkes løsninger
for fornybare
fornybare eller
energibesparende
energiløsninger. Eks.
klimavennlige materialvalg.
energiløsninger.
Eks. solceller,
solceller, klimavennlige
materialvalg.
TEKNISKE KRAV TIL
TIL PLANFORSLAGET
Til
foreligge godkjent
Til førstegangsbehandling
førstegangsbehandling skal
skal det
det foreligge
godkjent detaljplan
detaljplan for
for vei,
vei, samt
samt
godkjent overordnet
overordnet plan
plan for
for vann,
avløp og
og overvannshåndtering
overvannshåndtering (VA(VAgodkjent
vann, avløp
rammeplan).
Tekniske planer
planer må
må utarbeides
fagkonsulenter på
rammeplan). Tekniske
utarbeides av
av fagkonsulenter
på Vei
Vei og
og VA.
VA.
Kommunen skiller
skiller ikke
og private
Kommunen
ikke på
på kvalitet
kvalitet på
på kommunale
kommunale og
private anlegg.
anlegg.
Kontaktpersoner ii kommunen;
kommunen; Vei
Vei -- Kirpal
Kirpal Singh,
V A -- Tone
Helland.
Kontaktpersoner
Singh, VA
Tone Helland.
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Ved utbygging
kan ikke
ikke utbygger
regne med
med å
stenge omkringliggende
omkringliggende
Ved
utbygging kan
utbygger regne
å kunne
kunne stenge
kommunale
kommunale veier. Begrensende
Begrensende omkjøringsmuligheter
omkjøringsmuligheter og
og fremkommelighet for
for visse
typer
innebærer at
at utbygger
må ta
ta høyde
høyde for
at tilstøtende
veier ikke
ikke kan
kan
typer kjøretøy,
kjøretøy, innebærer
utbygger må
for at
tilstøtende veier
AIie kostnader
stenges i lengere perioder, og aldri
aldri uten
uten godkjenning
godkjenning fra
fra veiansvarlig.
veiansvarlig. Alle
generert
av en
en midlertidig
midlertidig stenging,
stenging, tilfaller
tilfaller utbygger
utbygger ii sin
sin helhet.
helhet.
generert av

6. KONSEKVENSUTREDNING
6.
KONSEKVENSUTREDNING
REDEGJØRELSE FOR KRAV
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING
KONSEKVENSUTREDNING
Tiltaket
ikke innenfor
innenfor oppfangskriterier
krav om
om konsekvensutredning.
konsekvensutredning.
Tiltaket faller
faller ikke
oppfangskriterier for
for krav
Tiltakets påvirkning
påvirkning og konsekvens
konsekvens på
på omgivelsene, med
med betydning
betydning for klima
klima og
miljø, må
må utredes
grundig gjennom
miljø,
utredes grundig
gjennom planbeskrivelse
planbeskrivelse og
og egne
egne vedlegg,
vedlegg, men
men uten
uten
formelt krav til KU.
7. BEHOV
7.
BEHOV FOR
FOR YTTERLIGERE
YTTERLIGERE AVTALER
AVTALER
FORELØPIGE VURDERINGER
Utbyggingsavtale
Utbyggingsavtale

Ikke
Ikke aktuelt.
aktuelt.

Gjennomføringsavtale

Ikke aktuelt.

Infrastrukturavtale
Infrastrukturavtale

Ikke
Ikke aktuelt.
aktuelt.

8. UTREDNINGER
8.
UTREDNINGER OG
OG ANALYSER
ANALYSER
Basert på
på kommunens
kommunens tilbakemeldinger
følgende vedlegg/utredninger
Basert
tilbakemeldinger over,
over, skal
skal følgende
vedlegg/utredninger
utarbeides
i
plansaken.
Utredninger
og
analyser
skal
gjennomføres
av kvalifisert
kvalifisert
utarbeides i plansaken. Utredninger og analyser skal gjennomføres av
personell, og
sendes inn
med endelige
endelige planforslag.
planforslag. ROS-analyse
personell,
og skal
skal sendes
inn samtidig
samtidig med
ROS-analyse
tilpasset det konkrete prosjektet skal alltid utføres.
Dokumentasjon sendes til postmottak@lillestrom_kommune_no.
postmottak@lillestrom.kommune.no. Listen under er ikke
uttømmende, og
det tas
planprosessen kan
kan avdekke
uttømmende,
og det
tas forbehold
forbehold om
om at
at den
den videre
videre planprosessen
avdekke
behovet for nye dokumentasjonskrav.

DOKUMENT
DOKUMENT

OMFANG
OMFANG

Volum- og funksjonsanalyse

Nei.
Nei.

Byromsprogram
Byromsprogram

Nei.
Nei.

lllustrasjons-/utomhusplan
Illustrasjons-/utomhusplan

Ja,
enkel. Skal
vise full
Ja, enkel.
Skal vise
full utnyttelse.
utnyttelse.

Illustrasjonshefte
lllustrasjonshefte

Ikke
krav til
til omfattende
dokumentasjon, men
men
Ikke krav
omfattende dokumentasjon,
noen
som viser
fasade og
og hvordan
noen tegninger
tegninger som
viser fasade
hvordan
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tiltaket framstår
framstår ii omgivelsene,
omgivelsene, inkludert
tiltaket
inkludert
husmannsplassen,
husmannsplassen, skal følge saken.
Sol-/skyggediagram
Sol-/skyggediagram

Nei.
Nei.

Digital 3D-modell

Ikke krav,
krav, men
men send gjerne over dersom dere
dere
uansett
uansett lager.
lager.

Grunnforhold -– geoteknikk

Ja.
Ja.

Støy
Støy

Ikke
krav til
til ordinær
støyrapport, bare
bare omtale
Ikke krav
ordinær støyrapport,
omtale
av
nærliggende bolig
bolig får
får støy
av om
om nærliggende
støy over
over
grenseverdier.
grenseverdier.

Overvann og
Overvann
og flom
flom

VA-rammeplan,
VA-rammeplan, jf.
jf. VA-norm.
VA-norm.

Vann og avløp

VA-rammeplan, jf. VA-norm.

Luftforurensning
Luftforurensning

Nei
Nei

Trafikkanalyse

Nei

Veitegninger
Veitegninger

Nei
Nei

Miljøteknikk/grunnforurensning
Miljøteknikk/grunnforurensning

Ja
Ja

9. BEHOV
9.
BEHOV FOR
FOR VIDERE
VIDERE AVKLARING
AVKLARING
UENIGHETER
UENIGHETER OG
OG AVKLARINGER
AVKLARINGER
Vannressursloven
§11 krever
krever tillatelse
fra statsforvalteren
til
Vannressursloven §11
tillatelse fra
statsforvalteren ii henhold
henhold til
bekkelukking.
bekkelukking.
Generelt ønsker kommunen
kommunen at
at inngrep
inngrep ii naturvernområdet
naturvernområdet SP5
SP5 begrenses mest
mest
mulig. Det
medføre endringer
endringer ii tiltaket
kompliserer utbyggingen
noe for
mulig.
Det kan
kan medføre
tiltaket som
som kompliserer
utbyggingen noe
for
forslagsstiller. I denne
denne saken er
er det interessemotsetninger
interessemotsetninger mellom
mellom tre tunge
tunge
hensyn; nemlig
nemlig hensynet
hensynet til
å få
levert vann
befolkningen, hensynet
hensynet til
hensyn;
til å
få levert
vann til
til befolkningen,
til
naturkvaliteter
og hensynet
til matjord
av svært
kvalitet. Drikkevann
er et
naturkvaliteter og
hensynet til
matjord av
svært høy
høy kvalitet.
Drikkevann er
et
tungtveiende
hensyn som
ivaretas, derfor
er kommunen
kommunen positive
positive til
til
tungtveiende hensyn
som må
må ivaretas,
derfor er
planoppstart.
Samtidig kan
ikke de
de to
andre hensynene
overkjøres fullstendig.
fullstendig.
planoppstart. Samtidig
kan ikke
to andre
hensynene overkjøres
Prosjektet
må formes
formes på
på en
måte som
en god
nok løsning
løsning for
Prosjektet må
en måte
som gir
gir en
god nok
for drikkevann,
drikkevann,
samtidig som
som skadevirkningene
skadevirkningene for
matjord og
og natur
natur blir
blir minst
denne
samtidig
for matjord
minst mulig.
mulig. II denne
saken
vekter kommunen
kommunen natur
natur høyere
høyere enn
matjord.
saken vekter
enn matjord.
Forslagsstiller
har et
et ønske
ønske om
planendring etter
enklere prosess.
prosess. Kommunen
Forslagsstiller har
om planendring
etter enklere
Kommunen
avventer med
med å
stiling til
til dette
dette etter
etter oppstartsvarslingen.
oppstartsvarslingen. Dersom
det kommer
avventer
å ta
ta stiling
Dersom det
kommer
fram
mener kommunen
kommunen at
for
fram store
store interessemotsetninger
interessemotsetninger ii uttalelsene,
uttalelsene, mener
at det
det taler
taler for
en ordinær
Dersom dette
dette ikke
skjer, er
tiltaket såpass
såpass lite
at
en
ordinær planprosess.
planprosess. Dersom
ikke skjer,
er selve
selve tiltaket
lite at
det
for planendring
planendring etter
enklere prosess.
prosess. Derimot
nærheten
det ii seg
seg selv
selv taler
taler for
etter enklere
Derimot taler
taler nærheten
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til viktige
viktige naturområder
for en
en ordinær
ordinær prosess.
berører to
to
til
naturområder for
prosess. At
At området
området berører
reguleringsplaner
reguleringsplaner er
er med
med på å
å heve terskelen
terskelen for at
at det kan
kan gjennomføres som
planendring
etter enklere
enklere prosess,
det ikke
seg selv.
planendring etter
prosess, men
men utelukker
utelukker det
ikke ii seg
selv.

10. VIDERE
10.
VIDERE PROSESS
PROSESS
OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRESNING - KONKLUSJON
Kommunen
har ingen
å betvile
betvile at
krav til
fagkyndighet hos
hos konsulent
Kommunen har
ingen grunn
grunn til
til å
at krav
til fagkyndighet
konsulent er
er
oppfylt.
Det er ikke
ikke aktuelt å
å bringe planen inn for
for regionalt
regionalt planforum.
planforum.

11.
11. VARSEL OM OPPSTART
Mal
Mal for annonsetekst
annonsetekst og
og varslingsbrev som skal benyttes finnes
finnes på
på Lillestrøm
kommunes hjemmesider.
hjemmesider. Forslag
til annonse,
annonse, SOSI-fil
SOSI-fil med
med planomriss
planomriss og
kommunes
Forslag til
og eierlister
eierlister
skal sendes til
til kommunen
kommunen v/ Tore
Tore Syvert
Syvert Haga for
for godkjenning.

12. GENERELL
INFORMASJON
12.
GENERELL INFORMASJON
På kommunens
kommunens hjemmeside
hjemmeside finnes
materiale for
for utarbeidelse
utarbeidelse av
reguleringsplaner.
På
finnes materiale
av reguleringsplaner.
Her
og oppdaterte
oppdaterte maler
for varsling,
varsling, planbeskrivelse
Her ligger
ligger blant
blant annet
annet nødvendige
nødvendige og
maler for
planbeskrivelse
og bestemmelser.
bestemmelser.
og
For at
at et
komplett må
må følgende
materiale innsendes
innsendes
For
et planforslag
planforslag skal
skal være
være komplett
følgende materiale
kommunen (i en
én samlet forsendelse) til postmottak@lillestrom_kommune_no:
postmottak@lillestrom.kommune.no:
•• Planbeskrivelse (i Word-format)
til reguleringsbestemmelser
reguleringsbestemmelser (i
Word-format)
•• Forslag
Forslag til
(i Word-format)
alle nødvendige
nødvendige vertikalnivåer
vertikalnivåer (pdf
nyeste sosi,
sosi,
•• Reguleringsplankart
Reguleringsplankart ii alle
(pdf og
og nyeste
1
:1000 og A3 -– se for øvrig sjekkliste)
1:1000
•• Illustrasjonsplan og arealregnskap for
for full utnyttelse
•• All
All dokumentasjon
dokumentasjon listet
opp ii referatets
5 samt
samt evt.
andre nødvendig
listet opp
referatets punkt
punkt 5
evt. andre
nødvendig
dokumentasjonskrav
dokumentasjonskrav
•• Eierliste -– gnr/bnr må ikke fjernes
fjernes fra
fra eierlisten som blir
blir oversendt til
kommunen
kommunen
alle innkomne
innkomne forhåndsuttalelser
planoppstart
•• Kopi
Kopi av
av alle
forhåndsuttalelser ved
ved planoppstart
planoppstartsannonsen
•• Kopi
Kopi av
av planoppstartsannonsen
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Dersom
Dersom planprosessen
planprosessen står
står stille over ett år,
år, ny
ny kommuneplan
kommuneplan vedtas eller
eller det skjer
ting
omgivelsene som
som gir
gir endrede
forutsetninger for
for planarbeidet,
planarbeidet, kan
ting ii omgivelsene
endrede forutsetninger
kan kommunen
kommunen
kreve
kreve nytt oppstartsmøte.
Det
Det gjøres oppmerksom på
på at
at hverken
hverken oppstartsmøtet eller referatet
referatet gir
gir partene
partene
særskilte rettigheter
saksbehandlingen. NaboNabo- eller
eller beboerprotester,
fra
særskilte
rettigheter senere
senere ii saksbehandlingen.
beboerprotester, krav
krav fra
offentlige
offentlige myndigheter
myndigheter m.m.,
m.m., vil kunne
kunne føre
føre til
til krav
krav om endring av prosjekt
prosjekt og/eller
fremdriften
fremdriften for
for prosjektet.
prosjektet.
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