PLANBESKRIVELSE

Endring etter enklere prosess
Detaljregulering DEL AV ENEBAKKNESET, GNR. /BNR. 78/59, 78/66, 78/67 M. FL
Plan-ID: 0227_0310R0409
Forslagsstiller: NGE AS
Plankonsulent: SH Prosjekt AS
Dato: Juni 2021
Sist redigert: 12.10.2022

1 Innhold
1

Sammendrag ................................................................................................................................... 4

2

Bakgrunn ......................................................................................................................................... 6

3

4

2.1

Planområdet ............................................................................................................................ 6

2.2

Hensikten med planen............................................................................................................. 7

2.3

Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer ............................................................... 9

2.4

Tidligere vedtak i saken ......................................................................................................... 10

2.5

Utbyggingsavtaler .................................................................................................................. 10

2.6

Konsekvensutredning ............................................................................................................ 10

Planprosessen................................................................................................................................ 11
3.1

Varsel om oppstart ................................................................................................................ 11

3.2

Medvirkningsprosess ............................................................................................................. 11

Planstatus og andre føringer ......................................................................................................... 11
4.1

Overordnede planer og retningslinjer ................................................................................... 11

4.1.1

Regionale planer ............................................................................................................ 12

4.1.2

Kommuneplanens arealdel............................................................................................ 14

4.2

Gjeldende reguleringsplaner ................................................................................................. 14

4.3

Tilgrensende planer ............................................................................................................... 15
1

5

4.4

Temaplaner............................................................................................................................ 15

4.5

Statlige retningslinjer ............................................................................................................ 15

Planforslaget: Utgangspunkt, endringer og vurderinger............................................................... 16
5.1

Landskap ................................................................................................................................ 16

5.1.1

Topografi og landskapsform .......................................................................................... 16

5.1.2

Solforhold ...................................................................................................................... 19

5.1.3

Lokalklima ...................................................................................................................... 19

5.2

Arealbruk ............................................................................................................................... 19

5.3

Bebyggelsens utforming ........................................................................................................ 23

5.3.1

Bygningstypologi ........................................................................................................... 23

5.3.2

Grad av utnytting, volumer ........................................................................................... 26

5.3.3

Estetiske vurderinger..................................................................................................... 27

5.4

Nærmiljø ................................................................................................................................ 27

5.4.1

Boligtyper og bomiljø .................................................................................................... 27

5.5

Barn og unges interesser ....................................................................................................... 28

5.6

Støy ........................................................................................................................................ 28

5.6.1

Støynivå og støykilder ................................................................................................... 28

5.6.2

Utendørs støy ................................................................................................................ 28

5.6.3

Innendørs støy og fasadestøy........................................................................................ 29

5.6.4

Støy i byggetiden ........................................................................................................... 29

5.7

Klima og biologisk mangfold.................................................................................................. 29

5.7.1

Naturmangfold .............................................................................................................. 29

5.7.2

Andre naturverdier ........................................................................................................ 30

5.7.3

Klimautslipp ................................................................................................................... 30

5.8

Kulturminner ......................................................................................................................... 30

5.9

Rekreasjon ............................................................................................................................. 30

5.9.1

Private og felles uteoppholdsarealer ............................................................................ 30

2

5.9.2

Offentlige friområder .................................................................................................... 31

5.9.3

Turdrag .......................................................................................................................... 31

5.10

Trafikk .................................................................................................................................... 33

5.10.1

Kjøreadkomst og tilknytting til det overordnede veinettet .......................................... 33

5.10.2

Adkomst for myke trafikanter ....................................................................................... 36

5.10.3

Veier i planområdet ....................................................................................................... 37

5.10.4

Parkeringsplasser........................................................................................................... 37

5.10.5

Trafikkvekst/reduksjon .................................................................................................. 37

5.11

Tilgjengelighet og universell utforming ................................................................................. 38

5.11.1

Tilgjengelighet i bygningsmassen .................................................................................. 38

5.11.2

Tilgjengelighet på uteoppholdsarealene ....................................................................... 38

5.11.3

Tilgjengelighet på veier ................................................................................................. 38

5.12

Teknisk infrastruktur ............................................................................................................. 38

5.12.1

Vann- og avløpsnett ...................................................................................................... 38

5.12.2

Overvannshåndtering .................................................................................................... 38

5.12.3

Brannvann/slokkevann .................................................................................................. 39

5.12.4

Elektrisitetsnett ............................................................................................................. 39

5.12.5

Avfall .............................................................................................................................. 39

5.12.6

Energiforsyning og energikilder..................................................................................... 39

5.13

Sosial infrastruktur ................................................................................................................ 40

5.13.1

Skolekapasitet ............................................................................................................... 40

5.13.2

Barnehagekapasitet ....................................................................................................... 40

5.13.3

Annen sosial infrastruktur ............................................................................................. 40

5.14

Punktet mangler i malen fra kommunen .............................................................................. 40

5.15

Landbruk/skogbruk ............................................................................................................... 40

5.16

Risiko- og sårbarhet (ROS) ..................................................................................................... 40

5.17

Grunnforhold/geoteknikk...................................................................................................... 41

3

5.18
6

Forurenset grunn ................................................................................................................... 42

Endringer i plankart og bestemmelser .......................................................................................... 42
6.1

Endringer i arealformålskoder og benevnelser ..................................................................... 42

6.2

Andre endringer i plankart .................................................................................................... 44

6.3

Endringer i planbestemmelser .............................................................................................. 46

6.4

Helheten i planendringen ...................................................................................................... 47

7

Innkomne forhåndsuttalelser ........................................................................................................ 49

8

Avsluttende kommentar................................................................................................................ 49

9

Vedlegg .......................................................................................................................................... 50

1 Sammendrag
Beliggenhet
Planområdet ligger i Lillestrøm kommune, inntil RV 22 Fetveien ved Svarterud på Enebakkneset.
Planområdet er på 62,8 daa. Det foreslås ikke endringer i planområdets utstrekning.
Planområdet inkluderer følgende eiendommer: Gnr 477/1 (del av), 477/9 (del av), 478/1 (del av),
478/4 (del av), 478/15, 478/16, 478/55, 478/56, 478/59, 478/60, 478/66, 478/67, 478/73, 478/74,
521/15 (del av), 521/16 (del av).

Dagens situasjon
Reguleringsplanen omfatter arealer regulert og tatt i bruk til boligbebyggelse, industri/lagerformål,
samferdselsformål og jord- skogbruksformål. Deler av reguleringsplanen er regulert til
boligbebyggelse og kjøreveier, store deler av denne arealreserven er per i dag ikke realisert. Dette
arealet fremstår i dag som naturtomt. Landbruksformålet benyttes til skogsdrift og rekreasjon (turog skiløyper).
Produksjonsbedriften Elverhøy Aluminium og Glass er etablert innenfor industriformålet i dag.

Ny situasjon
Formålet med endringen av reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av nytt
administrasjonsbygg i tilknytning til eksisterende produksjonslokaler for Elverhøy Aluminium og Glass
på eiendom gnr/bnr 478/67, Fetveien 2258.
Bedriftens kontorbygg ligger i dag på eiendom gnr/bnr 478/60, Fetveien 2242. Kontorbyggets
beliggenhet innebærer at det krever inn/utkjøring på riksvei 22 for hvert besøk mellom
administrasjonsbygg og produksjonslokaler. Dette er uhensiktsmessig både av
trafikksikkerhetshensyn og logistikkhensyn. Kontorbygget er av eldre dato og krever utbedringer.
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Det er derfor ønskelig med følgende endringer:



Sette opp nytt administrasjonsbygg for administrativt ansatte av arbeidsmiljøhensyn/HMS
og tilrettelegge fremtidig utvidelse av virksomheten.
Samlokalisere bedriftens administrasjon og produksjon av sikkerhetshensyn, trafikale
hensyn og praktiske hensyn/driftshensyn.

Den planjusteringen som isolert sett er nødvendig for å tilrettelegge for samlokalisering av
funksjonene, er liten. I utgangspunktet var det kun nødvendig å flytte regulert vei noen meter for å få
plass til planlagt administrasjonsbygg.
Kommunens planavdeling ønsket imidlertid at det i planendringen samtidig ble mer tilpasning til
målene i regional plan. Argumentet var at det i utgangspunktet ikke legges opp til hverken
arbeidsplassvekst eller boligvekst på Enebakkneset. Kommunen satte derfor som en forutsetning for
en reguleringsendring, at det skulle reduseres i boligformålet samtidig med at formålsgrensen til
industriformålet ble justert.
Etter befaring på området og vurderinger at konsekvensene for å tilbakeføre regulert boligareal til
naturområde slik det er i dag, er det fra forslagsstillers side vurdert at kommunens ønske om
reduksjon av regulert boligpotensial kan aksepteres forutsatt at også tilhørende funksjoner som
utvidelse av samferdselsarealer, opparbeidelse av friområder mv. med rekkefølgebestemmelser tas
ut av planen.
På bakgrunn av dette er det i endringsforslaget foreslått at urealiserte boligområder tilbakeføres til
naturområde slik at dagens naturtomt og naturlige terrengprofiler i området sikres, at
samferdselstiltak reduseres til det nødvendige for fornuftig trafikkavvikling i planområdet, samt at
naturtomter i så stor grad som mulig blir vernet fra menneskeskapte inngrep, inkludert
terrengendringer.
Kommunen har i løpet av planprosessen presentert en rekke andre tilleggskrav og lagt innfrielsen av
disse som forutsetninger for å få behandlet endringsforslaget.
Planforslaget er bygget på ovenstående vurderinger og forutsetninger.

Forholdet til overordnende føringer
Gjeldende kommuneplan er Kommuneplan for Fet kommune 2018-2031, vedtatt 2.9.2019. Dersom
det urealiserte boligpotensialet i reguleringsplanen tas ut, vil dette være i motstrid til gjeldende
kommuneplan. Forslag til ny arealplan for Lillestrøm kommune 2022-2034 viderefører også
boligreserven i planområdet, slik at uttaket av boligreserven vil være i motstrid også til ny
kommuneplan dersom den vedtas i henhold til utkastet som har vært på høring i 2022.
Næringsområdet i reguleringsplanen er gjenspeilet i kommuneplanen som næringsområde N-5
(videreføres også i forslag til ny arealplan). Samlokalisering av administrasjon og produksjon på
denne beliggenheten vil være i tråd med kommuneplanen.

Vurdering
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En endring av reguleringsplanen der boligformålet tas ut vil ikke være i tråd med gjeldende
kommuneplan. Føringer fra kommunens planadministrasjon omfatter imidlertid at det ønskes å
begrense boligveksten i dette området da Enebakkneset ligger utenfor prioriterte vekstområder i
regional plan. Samtidig er denne boligreserven på Enebakkneset videreført i kommunens forslag til
ny arealplan for Lillestrøm kommune 2022-2034. Vi må derfor i utgangspunktet legge til grunn at
kommunen ønsker fortsatt boligutvikling på Enebakkneset.
Planforslaget avviker på noen punkt fra gjeldende kommuneplan og utkast til ny arealplan. Dette er
delvis et resultat av samferdselshensyn. Delvis har kommunen hatt et ønske om å redusere
potensialet for nye boenheter. Den gjeldende reguleringsplanen la til rette for flere nye boligtomter,
noe som ikke er i tråd med gjeldende arealstrategi. Med denne endringen anser kommunens
planadministrasjon at forslaget til planendring samlet sett er i tråd med arealstrategien.
Vår vurdering er at endringen i reguleringsplanen vil øke trafikksikkerheten i området, sikre bedre
funksjonalitet og kvalitet for produksjons- og administrasjonslokaler i næringsområdet N-5, og
samtidig bidra til å begrense boligveksten i området i tråd med regionale føringer.
Vår vurdering er at løsningen er god for å ivareta både regionale interesser/regional
samfunnsutvikling og lokale næringsinteresser og samtidig ta hensyn til eksisterende
boligbebyggelse og lokale naturområder.

2 Bakgrunn
2.1 Planområdet
Planområdet ligger i Lillestrøm kommune, inntil RV 22 Fetveien ved Svarterud på Enebakkneset.
Planområdets beliggenhet og avgrensning fremgår av kartutsnittet nedenfor. Planområdet blir
hverken utvidet eller redusert.
Arealet der det gjøres endringer er i all hovedsak reguleringsformålene for boligbebyggelse,
samferdselsformål, lekeplass og vegetasjonsskjerm. Store deler at disse arealene foreslås regulert til
naturområde, i tråd med dagens bruk.
Samferdselsformål som skulle sikre adkomst til det utvidete boligområdet tas ut av planen.
Industri/lager 1 utvides noe (om lag 50 m2) for å muliggjøre nytt administrasjonsbygg innenfor
formålet.
Administrasjonsbygget ligger i dag i et eldre bolighus. Det kombinerte formålet bolig/kontor som kun
dekker denne tomten foreslås omregulert til frittliggende boligbebyggelse i tråd med opprinnelig
bruk og i harmoni med omkringliggende bebyggelse.

6

Selv om det gjøres til dels omfattende endringer i plankartet, er virkningene av planendringen små
når man sammenligner nytt potensial i plan med dagens eksisterende utnyttelse av arealet. Den mest
fremtredende virkningen av planendringen er at potensialet for 8-10 nye boenheter i området
bortfaller. Med dette bortfaller også behovet for til dels store terrengendringer.
Summert opp vil hovedtrekkene i endringen være at
 Hittil ikke utnyttet boligpotensial fjernes, sammen med tilhørende adkomstvei
 Planen vil sikre store arealer til naturområde
 Industri/lager-formålet justeres noe (en endring på om lag 50 m2)
 Adkomstvei til industriområdet beholdes på eksisterende plassering, men forbedres
Kommunen har i tillegg ønsket at det samtidig med våre endringer gjøres andre separate endringer i
planområdet, blant annet å redusere maks tillatt utnyttelsesgrad (BYA) for eksisterende
boligbebyggelse. Det reduserte handlingsrommet begrunnes ved at planområdet ligger utenfor
prioritert vekstområde i regional plan og i "ytre sone" i forslag til ny kommuneplan for Lillestrøm
kommune. I ytre sone forslår ny kommuneplan en BYA på 20 % for frittliggende småhuseiendommer.
Samme føring ligger i gjeldende kommuneplan (Kommuneplan for Fet kommune).

(Utsnitt fra digital kartklient for Lillestrøm kommune)

2.2 Hensikten med planen
Hensikten med endringen av reguleringsplanen er å tilrettelegge for samlokalisering av
administrasjon og produksjonsfasiliteter for produksjonsbedriften Elverhøy Aluminium og Glass på
eiendom gnr/bnr 478/67, Fetveien 2258.
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Gul sirkel markerer administrasjonsbygg, blå sirkel markerer produksjonslokalene.

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for samlokalisering av administrasjon og produksjonslokaler

8

2.3

Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer

Forslagsstiller er NGE AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.
Følgende eiendommer/grunneiere er omfattet av planområdet. Om grunneiere er direkte eller
indirekte berørt av foreslåtte endringer, er kommentert i kolonne til høyre.
GNR/BNR
477/1
477/9

478/1
478/4
478/15
478/16

EIER
Lintho, Harald
Lintho, Ruth Marie
Dahle, Gerd Marie
Getz, Kari-Wenche
Kaspersen, Lilli Irene
Johansen, Per Normann
Johansen, Svein-Erik
Johansen, Thore Roger
Sørensen, Torer
Taaje, Leif Håkon
Ikhsani, Karina Storeng
Rahman, Samiur
Carlsen, Lasse
Carlsen, Monika Skjærv

478/55

Ralle, Thor

478/56
478/59

Gudmundsen, Bjørn Ivar
NGE AS

478/60

NGE AS

478/66

NGE AS

478/67

NGE AS

478/73

NGE AS

Berørt
Berøres ikke
Berøres ikke

Berøres ikke
Berøres ikke, utover at lysløype
reguleres inn i plankartet

 Redusert maks tillatt BYA





Frisikt mot RV22 reguleres på
en liten del av tomtens areal
Redusert maks tillatt BYA
Regulert snarvei/«sti»
gjennom eiendommen fjernes
Redusert maks tillatt BYA

 Redusert maks tillatt BYA


Regulert byggegrense mot vei
fjernes
 Omreguleres fra kombinert
formål bolig/kontor til
frittliggende boligbebyggelse
 Redusert maks tillatt BYA
Berøres ikke, utover at lysløpye
reguleres inn i plankartet
 Kjøreveier fjernes
 Arealformål industri/lager
utvides noe mot vest, regulert
byggegrense mot vei fjernes.
 Vegetasjonsskjerm erstattes
med naturområde.
 Arealformål boligbebyggelse
fjernes og arealet legges til
LNF-formålet.
 Nye rekkefølgebestemmelser
 Kjøreveier fjernes og erstattes
med naturområde.
 Adkomst til industriområdet
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478/74

NGE AS





521/15

Statens vegvesen

521/16

Statens vegvesen







beholdes og utbedres i tråd
med godkjent teknisk plan
«Sti»/snarvei fjernes og
reguleres til naturområde
Arealformålsområde Felles
lekeplass erstattes med
naturområde
Boligformålet erstattes med
naturområde
Nye rekkefølgebestemmelser
Regulert ny adkomst til
industriområdet fjernes.
Eksisterende adkomsttrasé til
industriområdet tegnes inn i
plankartet
Nye rekkefølgebestemmelser
Frisikt mot RV22 reguleres
Nye rekkefølgebestemmelser
Frisikt mot RV22 reguleres
Nye rekkefølgebestemmelser

2.4 Tidligere vedtak i saken
Det er tidligere innsendt byggesøknad for nytt administrasjonsbygg. I byggesøknaden ble det søkt
dispensasjon fra arealformål samferdsel for å realisere nytt bygg.
Kommunen (Fet kommune) oppfordret den gang tiltakshaver til å utarbeide forslag til endring av
reguleringsplan gjennom forenklet prosess, i stedet for å innvilge dispensasjon. Kommunen var
positive, og det ble signalisert at saken kunne løses raskt gjennom en forenklet planendring. Dette er
bakgrunnen for dagens forslag til planendringer.

2.5 Utbyggingsavtaler
Ikke relevant med utbyggingsavtaler i sammenheng med denne endringen.

2.6 Konsekvensutredning
Det vurderes at forslag til endring av vedtatt reguleringsplan ikke vil utløse krav om
konsekvensutredning, jf. planer som vil eller kan utløse krav til KU som beskrevet i FOR-2017-06-21854.
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3

Planprosessen

I referatført dialogmøte ble det avtalt med kommunen at planarbeidet kan starte som en
reguleringsendring etter enklere prosess. Endringen foretas som en forenklet planprosess etter § 1214. Endringer vil foretas i bestemmelser og plankart og det er utarbeidet en planbeskrivelse.
Foreslåtte endringer i planen nabovarsles av kommunen og sendes på høring til berørte myndigheter
og eventuelt andre berørte i henhold til Pbl. § 12-14.
Vår vurdering er at endringene kan gjennomføres ved forenklet prosess etter Pbl § 12-14 ved at:





3.1

endringene vil ikke gå ut over hovedrammene i planen eller utfordre planens intensjon
endringene vil ikke påvirke gjennomføringen av øvrige deler av planen
endringene vil ikke berøre viktige regionale natur- eller friluftsområder
lokalt viktige friluftsområder vil berøres i positiv forstand, ved at arealene sikres i plan

Varsel om oppstart

Det varsles ikke oppstart av planarbeid ved forenklet planendring, men planforslaget sendes sammen
med kommunens innstilling på begrenset høring til grunneiere, naboer og overordnede myndigheter,
eventuelt også andre berørte.

3.2 Medvirkningsprosess
Medvirkningsprosess iht Plan- og bygningsloven følger Pbl. § 12-14.
Kommunen har ved flere anledninger blitt invitert til befaring på stedet og invitert til å delta i
avklarende møter.
Kommunen har foreslått en reduksjon av BYA for eksisterende boligtomter parallelt med
forslagsstillers endringsforslag. Det er uklart hvilken medvirkningsmulighet kommunen har lagt opp
til for eiere av de berørte eiendommene. Plankonsulent har oppfordret kommunen til selv redegjøre
for dette i saksbehandling av endringsforslaget og i tillegg sikre god og tydelig informasjon om
endringen når planendringen sendes på begrenset høring.

4 Planstatus og andre føringer
4.1 Overordnede planer og retningslinjer
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4.1.1 Regionale planer
Følgende regionale planer kan ha relevans for planen:


Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (desember 2015) med veileder,
(Veileder - Grønn grense - Oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus, 6.7.2018)

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus setter som mål at vekst i form av utbygging
til bolig-, nærings- og tjenesteformål i stor grad bør konsentreres i prioriterte vekstområder, i
bybåndet og i de regionale byene.
Veilederen gir en anvisning til kommunene om å styre framtidig vekst til de prioriterte
vekstområdene ved å definere en grønn grense i kommuneplanens arealdel.
Det er en egen strategi for områdene utenfor de prioriterte vekstområdene.
Regional plan og areal og transport i Oslo og Akershus bygger på prioriteringene i de statlige
retningslinjene som nå revideres.
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Kart som viser overordnet arealpolitikk i Oslo og Akershus, regional areal- og transportstruktur (RPATP)



Regional plan for handel, service og senterstruktur (desember 2018)

Formålet med Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus er å styrke handelsog servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder, og unngå en utvikling som fører til unødvendig
by- og tettstedsspredning, samt bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg. Da den
mindre endringer vi foreslår ikke har noen innvirkning på handel, service eller senterstruktur,
anser vi planen for lite relevant for denne plansaken.
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4.1.2 Kommuneplanens arealdel
Gjeldende kommuneplan er Kommuneplan for Fet kommune 2018-2031, vedtatt 2.9.2019.
Arealformålene i kommuneplanen reflekterer gjeldende reguleringsplan, både når det gjelder
boligarealer, næringsarealer og LNF-områder. Næringsområdet benevnes N-5 i kommuneplanen.

(Utsnitt av kommuneplan for Fet kommune 2018-2031)
Kommuneplanens arealdel er pt. under rullering, og utkast til ny arealdel har vært på høring med frist
19.09.2022. Nytt forslag til arealplankart viser ingen endringer i planområdet sammenlignet med
gjeldende kommuneplan.
Kommunedelplaner eller områdeplaner
Ingen relevante planer.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan DEL AV ENEBAKKNESET, GNR. /BNR. 78/59,
78/66, 78/67 M. FL, reguleringsplan etter Pbl 1985. Plan-ID 0227_0310R0409. Planen ble vedtatt
25.5.2009 i Fet kommune.
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Det er denne planen som foreslås endret.

4.3 Tilgrensende planer
Ingen tilgrensende reguleringsplaner.

4.4 Temaplaner
Ingen relevante temaplaner som bør omtales i forbindelse med endringen.

4.5 Statlige retningslinjer
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Det må legges det til grunn at SPRBATP er vurdert og konsultert i den pågående rulleringen av
kommunens arealplan.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.
Kommunal- og distriktsdepartementet meldte i pressemelding 20. september 2022 at departementet
har satt i gang et arbeid for å fornye de statlige retningslinjene. Målet er blant annet at det skal
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åpnes mer for spredt utbygging og at kommuner skal kunne tilrettelegge bedre for vekst og utvikling i
områder med svak økning eller nedgang i folketallet.1
- «Det er svært ulike behov i kjernen av en storby og i spredtbygde områder. Jeg mener det er viktig
at arealpolitikken i større grad reflekterer dette», sier Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn
Gjelsvik som kommentar til hvorfor det er startet en gjennomgang av de statlige retningslinjene for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.2
Arbeidet med revidering og fornying av retningslinjen vil kobles sammen med arbeidet med en ny
versjon av Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som skal lanseres våren
2023.

5 Planforslaget: Utgangspunkt, endringer og vurderinger
5.1

Landskap

5.1.1 Topografi og landskapsform
Arealet der det foreslås endret arealformål er i all hovedsak naturtomt med fjell i dagen. Landskapet
er kupert. Eksisterende boliger mot vest ligger på lavere kotehøyde enn industri/lager-formålet i øst.
Høyeste punkt i naturområdet er 204,8 moh.

1

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-fornye-statlege-planretningslinjer-for-samordna-bustad-areal-ogtransportplanlegging/id2928052/
2

Ibid.
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Terrengprofil vist mellom punkt A og B

Det er ikke planlagt masseforflytninger.
I foreslått planendring er arealformålet industri/lager strukket ut til fjellfot ved overgang mellom
naturtomt og gruslagt parkering/avlastningsområde. Her er det i dagens plan regulert inn en kjørevei
for adkomst til fremtidige boligtomtene. Denne veien vil bli overflødig når boligarealer tas ut.
Reviderte reguleringsbestemmelser og arealformål sikrer at kollen mellom eksisterende
boligbebyggelse og industriområde blir værende som den er i dag, uten større terrengendringer.
Utsnittet nedenfor av gjeldende reguleringsplan viser hvilke deler av regulert kjørevei som vil
innlemmes i industriformålet (= lilla markeringer) og hvilke deler som vil innlemmes i naturområde (=
grønne markeringer). Endringene korresponderer med relevante kotehøyder og med dagens skille
mellom eksisterende gruslagt område og fot for naturtomt.

17

Skissen markerer også de deler av regulert adkomstvei og avkjørsel fra RV22 som foreslås tatt ut av
planen (= oransje markeringer), som erstattes med en utgave av dagens adkomsttrasé som er
dimensjonert i samarbeid med Statens vegvesen. Tilbakeføringen til dagens adkomstvei vil redusere
potensialet for store terrengendringer på denne strekningen, hvilket er veldig positivt jf. føringer om
minst mulig terrengendringer og terrengtilpasninger i nye byggeprosjekter.

Omreguleringen vil redusere potensialet for fremtidige terrengendringer sammenlignet med dagens
reguleringsplan.

I forslag til regulering er stiformålet tatt ut av planen for å sikre bevaring av naturtomten og
forhindre at det gjøres terrengendringer her som krever sprengning. Sti-formålet var opprinnelig
ment som en sikring av en eldre veirett for landbruksmaskiner. Etter reguleringsplanen ble
utarbeidet har det skjedd endringer i eierforhold som gjør behovet for tilgang gjennom dette
området overflødig. Denne «stien» er derfor tatt helt ut av det nye plankartet. Dette er omforent
med kommunen i møter.
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Vurdering
Endringene i planen vil sikre at naturtomt og naturlig terreng bevares på flere steder innenfor
planområdet. Bestemmelser til foreslått arealformål kan muliggjøre tilrettelegging av naturtomten.
Det er i redigerte bestemmelser derfor foreslått en bestemmelse som åpner for at det kan etableres
benker, bålplass o.l. på kollen i naturområdet for å gjøre arealet mer tilgjengelig som
rekreasjonsområde. Bestemmelsen er formulert som en mulighet – ikke en plikt. Dette for å sikre
muligheten for at naturtomten kan bestå som uberørt natur.
Plangrepet anses positivt da området reguleres om fra boligbebyggelse til naturområde og reduserer
potensialet for store terrenginngrep som følge av opparbeidelse av samferdselstiltak. Realisering av
boligbebyggelse og adkomstveier i dagens plan vil innebære store terrengendringer i dette området.

5.1.2 Solforhold
Planendringen vil ikke gi endring i solforhold for eksisterende boligbebyggelse.
Naturtomten/kollen mellom industribebyggelsen og Fetveien vil ha gode solforhold. På toppen av
kollen vil det kunne etableres uteplass til bruk for ansatte i bedriften, turgåere i området og naboer.

5.1.3 Lokalklima
Planendringen vil redusere trafikken innad i planområdet og på Fetveiender den benyttes mellom
målpunkter i planområdet.

5.2 Arealbruk
Boligbebyggelse
Eksisterende plan: Eksisterende bebyggelse innenfor boligformålet består av fire eneboliger med
garasjer. Potensialet for videre utbygging i henhold til vedtatt plan vil være 6-7 nye boenheter.
Forslag til endring: I foreslått planendring vil boligtomter som per i dag ikke er utbygget, reguleres til
naturområde. Boligutviklingspotensialet vil med endret plan derfor bli betydelig redusert, og vil
begrense seg til etablering av 1-2 nye boenheter innenfor det arealet som i dag er regulert til
kombinert bolig/kontor, der administrasjonslokalene ligger i dag (se nedenfor).
Kommunen har ønsket at det samtidig med endringene forslagsstiller foreslår, gjøres ytterligere
endringer i planen, blant annet å redusere maks tillatt utnyttelsesgrad (BYA) for eksisterende
boligbebyggelse. Det reduserte handlingsrommet begrunnes ved at planområdet ligger utenfor
prioritert vekstområde i regional plan og i "ytre sone" i forslag til ny kommuneplan for Lillestrøm
kommune. I ytre sone forslår ny kommuneplan en BYA på 20 % for frittliggende småhuseiendommer.
Samme føring ligger i gjeldende kommuneplan (Kommuneplan for Fet kommune).
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(Utsnitt av SOSI som viser regulert boligarealer med byggegrenser iht. i dagens plan)

Kombinert formål bolig/kontor
Eksisterende plan: Kombinert formål bolig/kontor består i dag av et bygg med tilleggsbygning. Bygget
benyttes av administrasjonsavdelingen tilhørende Elverhøy Aluminium og Glass. Gjeldende plan
åpner for at dagens bygg omformes til leiligheter eller erstattes med nytt boligbygg.
Forslag til endring: Kombinert formål bolig/kontor foreslås omregulert til frittliggende
boligbebyggelse. Det ligger allerede i planens bestemmelser at det er muligheter for opprettelse av
1-2 boenheter på dette arealet. Mulighet for boligbebyggelse på arealet videreføres altså, men
reguleres inn som frittliggende boligbebyggelse for at fremtidig bebyggelse skal harmonere med
omkringliggende boligtypologi.
Kommunen har satt krav om en rekkefølgebestemmelse som vil gjelde for den tomten som
omformes fra bolig/kontor til kun boligbebyggelse. Rekkefølgebestemmelsen skal sikre at bygget
bruksendres til bolig innen en viss tid, eller at bygget blir revet.
Samferdselsformål
Eksisterende plan: Regulerte kjøreveier som er tilknyttet eksisterende boligreserver er ikke realisert.
Arealet fremstår i dag som kupert naturtomt.
Forslag til endring: Samferdselsformål i tilknytning til boligreserver vil reguleres vekk, da det ikke vil
være behov for kjøreveier innover i området når boligtomtene tas ut av planen.
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Opprinnelig plankart – i dette området vil arealformålsgrensene omstruktureres og legges i tråd med
arealressursgrenser/terrengformasjon og teiggrenser.

Samferdselsarealene i dette området foreslås fordelt på arealformålsområdene naturområde og
industri/lager. Arealgrensene i skjæringspunktet mellom LNF/jordbruk, industri/lager, parkbelte og
kjørevei vil omstruktureres slik at arealgrensene harmonerer med landskapsformasjonene og
tilpasses terrenget. Overgangen mellom nye arealformålsområder vil justeres ut fra eksisterende
terreng og dagens bruk, slik at terrengformasjonene danner naturlige grenser mellom
arealformålene.
Arealet som foreslås lagt til industri/lagerformålet er i dag opparbeidet som gruslagt avlastningsareal
for glassbedriften. Dette tilleggsarealet vil gi nødvendig og tilstrekkelig areal til at
administrasjonsfunksjonen kan samlokaliseres med resten av bedriften. Bygget som skal huse
administrasjon er allerede tegnet og omsøkt. Dette er tenkt plassert nord/nordvest for eksisterende
bygg. Bygget er markert i plankartet som planlagt bebyggelse.
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Utsnitt av situasjonsplan, viser plassering for planlagt administrasjonsbygg.

Regulert avkjøring fra RV22 fjernes i revidert plan, da denne avkjøringsløsningen var basert på
utvikling av et helt nytt boligfelt. I og med at planendringen vil legge til rette for en reduksjon av ÅDT
på adkomstveien sammenlignet med i dag, er Statens vegvesen, forslagsstiller og veiplanlegger
omforent om at det ikke er hensiktsmessig med opparbeidelse av den regulerte avkjøringen, både
med tanke på terrenginngrep, kostnadsbilde og ulemper for naboeiendommer.
I stedet er prosjektert en oppgradering av dagens avkjøring slik at denne oppfyller kravene til
stigning, kurvaturer, bredde og funksjonalitet. Løsningen er utarbeidet i et samarbeid mellom Statens
vegvesen og Norconsult. Vegvesenet har formelt godkjent løsningen med tilhørende teknisk
detaljplan, jf. brev datert 16.06.2022. Brevet forutsetter at avkjørselen til eksisterende
administrasjonsbygg innsnevres på det tidspunktet det gamle administrasjonsbygget tas i bruk til
boligformål.
Lekeplass og parkbelte
Eksisterende plan: Det er regulert inn felles lekeplass tilhørende fremtidig boligbebyggelse. Det er
regulert inn parkbelte på 10 meters bredde tenkt som buffer mellom fremtidig boligbebyggelse på
den ene siden og adkomstvei og industriområde på den andre siden.
Forslag til endring: Det foreslås at lekeplass tiltenkt beboere i fremtidig boligfelt tas ut av planen og
områder tilbakeføres til naturområde. Området er i dag naturtomt med kupert terreng. Parkbeltet
foreslås også regulert til naturområde i tråd med dagens bruk.
Vurdering
Endringene vil ha positiv innvirkning på eksisterende boligbebyggelse i vest ved at
utbyggingsvolumene i området reduseres sammenlignet med potensialet som ligger i dagens
reguleringsplan, samt at kontorfunksjonen langs Fetveien erstattes med boligbebyggelse. Endringene
vil føre til mindre trafikk rundt boligbebyggelsen og begrense de trafikale utfordringene som følger
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med å ha kontorfunksjoner fraskilt resten av bedriften og med å ha kontorformål mikset sammen
med boligbebyggelse.
Endringene vil ha positiv innvirkning på industriområdet i øst ved å gi mulighet for samlokalisering for
bedriftens funksjoner og sikre bedriftens videre eksistens på dagens plassering.
Endringene vil ha positiv innvirkning på natur og miljø, ved å bidra til å bevare eksisterende
naturtomt og topografi i planområdet, regulere vekk fra potensielt større terrengendringer og øke
andelen grønne arealer innenfor området sammenlignet med vedtatt arealplan.
Plangrepet vil etter vår vurdering ikke gi negative konsekvenser for kommune, innbyggere, naboer
eller andre berørte.

5.3 Bebyggelsens utforming
5.3.1 Bygningstypologi
Dagens situasjon: Planområdets bebyggelse består av
- Fire eneboliger med tilhørende garasjer (gul markering)
- Produksjonslokaler/lager for Elverhøy Aluminium og Glass AS (lilla markering)
- Et administrasjonsbygg for Elverhøy Aluminium og Glass AS og NGE AS (blå-gul markering)

(Utsnitt av situasjonsplan, med markeringer av eksisterende bebyggelse)
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Kontorbygget som ligger innenfor kombinert formål bolig/kontor i dag er av eldre dato og har
utfordringer mht. godt inneklima, UU-krav og er ikke dimensjonert for dagens antall ansatte. Det vil
være en fordel for de ansattes arbeidshverdag at de kan gå mellom kontorlokaler og
administrasjonslokaler. Dette vil bedre logistikk, klima og gi de ansatte mer fysisk bevegelse i løpet av
arbeidsdagen.
Bedriften ønsker å tilby ansatte et moderne kontorbygg med gode arbeids- og pausefasiliteter.
Planendringen er motivert ut fra et ønske om å samlokalisere administrasjon og produksjon og å
oppgradere administrasjonslokalene for å møte dagens krav til inneklima, kontorplasser, møterom,
pausearealer mv.

Administrasjonsbygget i Fetveien 2242
Fremtidig situasjon:
Det er omsøkt nytt administrasjonsbygg med grunnflate på 20x40m, tenkt plassert i industriformålets
nordvestlige del. Plasseringen er foreslått for å unngå store terrengendringer. Dette vil også være
den mest hensiktsmessige beliggenheten med tanke på publikumsvennlighet, adkomst,
parkeringsløsning mv.
Byggets størrelse er beregnet ut fra behovet for rommelighet både innvendig og mellom bygg, samt
adekvate arealer til parkeringsløsning og manøvrering. Det nye bygget er planlagt som et
kombinasjonslokale med noe lagerplass, samt kontordel med kontorlokaler og møterom, og en
pausedel med spiserom, toaletter osv.
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Utsnitt av plantegning, 1. etg.

Utsnitt av plantegning, 2. etg.
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Skissemodell over planlagt bygg innenfor industri/lager-formålet med tilhørende parkering og opparbeidelse.

5.3.2 Grad av utnytting, volumer
Innenfor industriformålet er dagens bebyggelse (produksjonslokaler) på 3.050 m2. Nytt planlagt
kombinasjonslokale er 800 m2. Til sammen vil industriformålet få en bygningsmasse med fotavtrykk
på under 4.000 m2. Med forbehold om justeringer av arealformålets utstrekning i revidert plan
sammenlignet med gjeldende plan, vil fremtidig utnyttelsesgrad (parkeringsarealer ikke medregnet)
være på ca. 20%. Med utgangspunkt i dagens arealformålslinjer er utnyttelsesgraden om lag 18% nytt
bygg medregnet. Parkeringsarealer kommer i tillegg. Maks tillatt utnyttelsesgrad for arealformålet
industri/lager er 50%.
Vår vurdering er at utnyttelsen er godt fordelt mellom bygningsmasse og parkeringsarealer og at
utformingen av området ikke vil oppleves ruvende for omkringliggende boligbebyggelse.
Boligtomtene som tilbakeføres til grøntformål vil naturlig nok gå fra en potensiell utnyttelse på
BYA=30% til en utnyttelsesgrad på null. Utbyggingspotensialet etter endring vil derfor i sum
reduseres betraktelig.
Kommunen har ønsket at det samtidig med endringene forslagsstiller foreslår, gjøres en endring i
planen for maks tillatt utnyttelsesgrad (BYA) for eksisterende boligbebyggelse. Maks tillatt BYA
ønskes redusert til 20%. Det reduserte handlingsrommet begrunnes ved at planområdet ligger utenfor
prioritert vekstområde i regional plan og i "ytre sone" i forslag til ny kommuneplan for Lillestrøm
kommune. I ytre sone forslår ny kommuneplan en BYA på 20% for frittliggende småhuseiendommer.
Samme føring ligger i gjeldende kommuneplan (Kommuneplan for Fet kommune).
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5.3.3 Estetiske vurderinger
Planendringen vil ikke i særlig grad endre de estetiske kvalitetene ved området. Estetiske kvaliteter
ved ny bebyggelse i næringsområdet behandles i byggesak. Nytt administrasjonsbygg er planlagt med
store vindusflater for maksimalt lysinnslipp til kontorer og pausearealer. Utover nytt
administrasjonsbygg innenfor industriformålet tilrettelegges det ikke for ytterligere ny bebyggelse
som følge av planendringen.
Ved endringer i bygningsmassen på tomten som i dag er kombinert formål bolig/næring og som
foreslås regulert til frittliggende boligbebyggelse, vil omkringliggende boligbebyggelse være estetisk
retningsgivende for utformingen av fremtidig frittliggende boligbebyggelse.

5.4 Nærmiljø
Nærmiljø og nærområder til planområdet består i all hovedsak av landbruksområder i vest ut mot
Øyeren og skogsområder i øst rundt Dammyra.
Skogsområdene rundt Dammyra benyttes for rekreasjon (turløyper/skiløyper).

Dronefoto av planormådet og nærområdet

5.4.1 Boligtyper og bomiljø
Eksisterende bebyggelse i nærområdet begrenser seg til noe spredt boligbebyggelse øst for RV22 og
gårdsbruk/gårdstun vest for RV22.
Utbyggingspotensialet etter planendring vil være så begrenset at selve handlingsrommet innenfor
boligformålet ikke vil ha konsekvenser for nærmiljøet. Større deler av planen omformes fra
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boligformål til naturområde. Hvorvidt dette er positivt eller negativt for nærmiljøet, kan variere etter
utgangspunktet. Noen vil applaudere vern av naturtomter, men de fleste ville nok ønsket seg en
utvikling av grenda på Enebakkneset for en forutsigbar fremtid for grenda og med flere naboer i
umiddelbar nærhet.

5.5 Barn og unges interesser
Endringen i planen vil ikke påvirke barn og unges interesser mht. lekearealer mv. Det fjernes
regulerte boligtomter med tilhørende regulert lekeplass, men arealet blir erstattet av naturområde
som reflekterer et valg om vern av eksisterende natur fremfor opparbeiding. Kollen egner seg godt
for lek for barn i nærområdet. Reguleringsbestemmelsene legger opp til at det tillates etablert
benker i området som kan styrke kollens identitet som tilgjengelig naturområde.
Barn og unges interesser blir også ivaretatt ved å regulere inn og stadfeste eksisterende løypetrasé
som går gjennom planområdet. Løypa brukes i stor grad av barn og unge i dag, både privat og i regi
av aktiviteter innenfor Enebakknesets idrettslag.

5.6 Støy
5.6.1 Støynivå og støykilder
Den mest åpenbare støykilden i området er trafikkstøy fra RV22. Se nedenfor om planendringens
påvirkning på innendørs og utendørs støyforhold.

5.6.2 Utendørs støy
Kontorbyggets beliggenhet innebærer at det kreves inn/utkjøring på riksveien for hvert besøk
mellom administrasjonsbygg og produksjonslokaler. Ansatte kjører i dag mellom kontorbygg og
produksjonslager mange ganger daglig, noe som medfører trafikk på RV22 og forbi eksisterende
boligbebyggelse langs Fetveien. Når funksjonene ikke er samlokalisert, opplever bedriften også at
tyngre kjøretøyer og tungtransport kjører inn til administrasjonsbygget i stedet for inn til
produksjonslokalene. Dette medfører noe opplevd støy på dagtid for omkringliggende bebyggelse.
Ved å samlokalisere funksjonene innenfor industriformålet, der alle funksjoner vil ha samme
avkjøring ut på RV22, vil unødvendig trafikk innad i planområdet begrenses, og sjansen for at tunge
kjøretøyer kjører feil vil reduseres. Dette vil ha positiv innvirkning på utendørs støy, kanskje særlig
merkbart for de boligene som ligger nærmest dagens administrasjonsbygg.
Det anses likevel ikke som sannsynlig at planendringen vil gi endring i støysoner innenfor
planområdet. Rekvirering av støyrapport i denne forbindelse anses derfor ikke som relevant.
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5.6.3 Innendørs støy og fasadestøy
For ny bebyggelse reguleres innendørs støy av retningslinje T-1442/2021 og vil bli redegjort for i
rammesøknad for nye tiltak.

5.6.4 Støy i byggetiden
Ved nye tiltak i planområdet vil støy i anleggsperioden reguleres av retningslinje T-1442/2021 og
eventuelt avbøtende tiltak for å ivareta grenseverdiene i T-1442/2021 vil redegjøres for i
rammesøknad for nye tiltak.

5.7 Klima og biologisk mangfold
5.7.1 Naturmangfold
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap om
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet.
Det ikke avdekket opplysninger i løpet av planprosessen ved befaring eller databasesøk som tyder på
at det kan befinne seg naturtyper eller arter i planområdet som krever spesielle tiltak. Nml § 8 om
kunnskapsgrunnlag anses ivaretatt.
Da planendringen bygger på tidligere planprosess med vedtatt arealplan for mer ekstensiv utvikling
enn det endringsforslaget foreslår, kan vi konkludere med at vernet blir styrket som følge av
planendringen, dersom man setter vern og bruk opp mot hverandre. Nml § 9 om føre-var-prinsippet
anses ivaretatt da større områder nå avsettes til grønnstruktur/naturområde med bestemmelser som
sikrer forsiktig og hensynsfull bruk av arealet.
Påvirkningen på økosystemet skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet er eller vil
bli utsatt for. Da påvirkningen vil reduseres som følge av planendringen, anses Nml § 10 om samlet
belastning som ivaretatt.
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Det ventes ikke
skade eller miljøpåvirkning som følge av tiltakene reguleringsplanen åpner for, utover normal
byggeaktivitet. Utbygger har alltid et ansvar for å påse at miljøaspektene ivaretas i byggeprosessen
og eventuelt sette inn riktige tiltak. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver anses
ivaretatt (Nml § 11).
De miljømessige prinsipper i naturmangfoldloven §§ 8-12 som skal legges til grunn ved utøvelse av
offentlig myndighet og beslutningstaking vurderes å være oppfylt.
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5.7.2 Andre naturverdier
Se ev. kap. 5.7.1

5.7.3 Klimautslipp
Da utbyggingspotensialet reduseres, vil klimagassutslipp for utbygging og senere bruk av
eiendommer ikke øke som følge av planendringen. Planendringen vil bidra til reduksjon av
klimagassutslipp som følge av mer hensiktsmessig kjøremønster. Dette vil være vanskelig å tallfeste
da det også pågår et grønt skifte i nasjonal skala, både når det gjelder privat bilpark og elektrifisering
av transportsektoren.

5.8 Kulturminner
Ingen kjente kulturminner.
Kulturminner som eventuelt påtreffes i forbindelse med byggearbeider eller terrenginngrep i
planområdet er sikret gjennom Kulturminneloven.

5.9 Rekreasjon
5.9.1 Private og felles uteoppholdsarealer
Boligbebyggelse
Eksisterende plan: Eksisterende bebyggelse innenfor boligformålet består av fire eneboliger med
garasjer. Potensialet for videre utbygging i henhold til vedtatt plan vil være 6-7 nye boenheter.
Boligbebyggelsen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse der det forutsettes at privat
uteoppholdsareal løses på egen tomt. Felles uteoppholdsareal er sikret ved felles lekeplass og
barkpelte (se nedenfor).
Forslag til endring: I foreslått planendring vil boligtomter som per i dag ikke er utbygget, reguleres til
naturområde. Boligutviklingspotensialet vil med endret plan derfor bli betydelig redusert. Nye
boenheter som eventuelt vil komme, vil komme som følge av en omforming av kombinert
bolig/kontor-formål til boligformål. Dette vil være en enkelt tomt med mulighet for 1-2 boenheter,
der uteoppholdsareal skal løses innenfor eiendommen. Kommunen har satt krav om en
rekkefølgebestemmelse som skal sikre at nye boenheter etableres så raskt som mulig.
Lekeplass og parkbelte
Eksisterende plan: Det er regulert inn felles lekeplass tilhørende fremtidig boligbebyggelse. Det er
regulert inn parkbelte på 10 meter bredde tenkt som buffer mellom fremtidig boligbebyggelse på
den ene siden og adkomstvei og industriområde på den andre siden.
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Forslag til endring: Det foreslås at lekeplass tiltenkt beboere i fremtidig boligfelt tas ut av planen og
områder tilbakeføres til naturområde. Området er i dag naturtomt med kupert terreng. Parkbeltet
foreslås regulert til naturområde. Etter planendring vil opparbeidet uteoppholdsareal/lekearealer
være redusert, men store arealer vil være regulert til naturområde som kan benyttes av alle på
Enebakkneset.
Industriområdet er omkranset av skogsareal og naturtomt. Det kan opparbeides bord og benker på
kollen nær industriområdet for å tilrettelegge for uteplass for ansatte. Uteareal og
rekreasjonsmuligheter for alle på Enebakkneset er også ivaretatt ved turdrag og løypetraseer
gjennom skogen.

5.9.2 Offentlige friområder
Ingen offentlige friområder i planområdet.

5.9.3 Turdrag
Øst og sør for eksisterende industribebyggelse går det løypenett med skiløyper som kjøres opp på
vinterstid (se markert løype i kart fra Enebakkneset ungdoms- og idrettslag). I øvrige årstider
benyttes traseen og skogsområdene rundt planområdet av turgåere. Traktorveien som går gjennom
industriområdet på tvers benyttes tidvis som inngang til løypenett og over til turdrag i retning
Dammyra.

(Utsnitt av løypnett, oversendt fra Enebakkneset ungdoms- og idrettslag)
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Markert løypetrasé (se over) ligger på en forhøyning i terrenget og løper på baksiden av eksisterende
produksjonsbygg før den går videre oppover i skogen forbi Dammyra. Det er ikke forventet at
planlagte tiltak eller planendringene vil komme i konflikt med denne traseen.
Traktorveien gjennom industriområdet er markert i gjeldende plankart og vil videreføres.
Skiløypetrasé i randsonen av planområdet er markert i plankartets reviderte utgave.

Skiløypen reguleres inn i nytt plankart

Vurdering
Planendringen vil ikke ha negative virkninger for turgjengere. Annen type myke trafikanter er svært
begrenset i planområdet, særlig på de deler av planen der det gjøres endringer.
Positive virkninger for turgjengere i området vil være bedre tilrettelagt tilgang til løypenett og et
større areal som nå blir regulert til naturområde slik at eksisterende naturtomt sikres. Denne
naturtomten benyttes ikke som turområde i dag, men utgjør et landskapselement.
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5.10 Trafikk
5.10.1 Kjøreadkomst og tilknytting til det overordnede veinettet
Dagens situasjon
Industriområdet deler avkjørsel med boligene i Fetveien 2244, 2246 og 2248.
-

Fetveien 2264 har egen avkjøring.

Fetveien 2242 deler avkjøring med fire boligeiendommer utenfor planområdet (Fetveien
2220-2238). Denne avkjøringen betjener også trafikk inn mot skog- og myrområder, betjent ved
skogsbilveier.
Trafikk til industriområdet går i dag via avkjørsel fra RV22 (se skisse nedenfor).

Kontorbyggets beliggenhet innebærer inn- og utkjøring på riksvei 22 (Fetveien) for hvert besøk
mellom administrasjonsbygg og produksjonslokaler. Dette er svært uhensiktsmessig både av
trafikksikkerhetshensyn og logistikkhensyn.
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Denne situasjonen er en av hovedårsakene til at det ønskes endringer i planen.
Gjeldende plan
Gjeldende plan har tegnet inn ny avkjøring fra RV22 i trasé mellom Fetveien 2245 og 2264. Dette
plangrepet vil sanere to avkjøringer, men gi dårligere sikt for den nye avkjøringen sammenlignet med
dagens. Gjennomføring vil også forutsette til dels store terrengendringer og vil være til ulempe for
boligeiendommene i nærheten. Plangrepet var nødvendig for å tilrettelegge for boligområdet som
ble tegnet inn i planen. Når dette boligpotensialet nå tas ut, vil det ikke være grunn til å etablere
denne løsningen.
Forslag til avkjøringer i endret plan
Planendringen medfører en merkbar reduksjon i ÅDT for adkomstveiene sammenlignet med dagens
situasjon, i motsetning til gjeldende plan – som la til rette for økt ÅDT.
Ulike løsninger for avkjørsler og adkomstveier i planområdet er diskutert med kommunen og Statens
vegvesen i møter og direkte korrespondanse mellom september 2021 og juni 2022. Det ble i møte
med SVV og kommunen den 27. september 2021 omforent at dagens avkjørsel kan beholdes fremfor
å opparbeide ny avkjørsel slik den er tegnet inn i gjeldende plan. Forutsetningen for dette er at
dagens krav til stigningsforhold, kurvaturer og veibredder for adkomstveien og avkjørselen kan
ivaretas.
Norconsult har i samarbeid med SVV utarbeidet en teknisk plan for avkjøring og adkomstvei som
viser at dagens krav kan ivaretas. Veien må utvides noe, og avkjørselen strammes opp. Det er lagt
opp til oppmalt øy i sidevei. Avkjøringen er dimensjonert for semi-trailer.
SVV har i brev av 16.6.2022 bekreftet at løsningen med tilhørende teknisk plan er godkjent av dem.
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Sporing med semi-trailer nord fra RV 22 inn på sideveg i omforent løsning

Sporing som viser semi-trailer sør fra RV 22 inn på sideveg i omforent løsning
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Den tekniske planen er lagt til grunn for utarbeidelsen av revidert plankart. Etableringen av utbedret
vei er sikret via rekkefølgebestemmelser i planen. Med dette plangrepet utgår det opprinnelige
plankartets regulerte avkjøring til RV22 og tilhørende rekkefølgebestemmelse.
Vurdering
Endringer i planen vil ha følgende konsekvenser for den trafikale situasjonen:
 Redusert risiko for at store kjøretøyer rygger ut på RV 22 ved feilkjøring
 Bedre trafikksikkerhet for boligområdene rundt og for trafikken på RV 22 for øvrig
 Redusert daglig trafikk inn/ut på RV 22
 Redusert CO2-avtrykk som følge av mindre bilbruk
 Oppstramming av dagens avkjøring
 Sikret tilstrekkelig bredde på vei til største dimensjonerte kjøretøy
 Sikt og oversiktlighet for ny regulert avkjørsel vil være bedre enn det som er tilfellet for den
løsningen som ligger i gjeldende plan

5.10.2 Adkomst for myke trafikanter
Det er begrenset med målpunkter for myke trafikanter innenfor planområdet. Boligbebyggelse er i all
hovedsak bilbasert. Alle eiendommer har parkeringsareal på egen tomt. Planområdet er betjent med
kollektivtilbud.
Det er etablert bussholdeplass innenfor planområdet, med linje for rutebuss og skoleskyss. I tillegg til
utbedring av avkjøring fra RV 22 skal gangveg til busslomme utbedres og når eksisterende
kontorbygg omgjøres til boliger skal innkjøringen her innsnevres slik at den dimensjoneres som vanlig
avkjørsel felles med naboer.
Myke trafikanters bevegelsesmønster innad i planområdet og særlig med tanke på trygg ferdsel
til/fra bussholdeplass er godt ivaretatt i eksisterende plan blant annet ved G/S-vei til bussholdeplass.
Ingen av endringene i planen vil gi dårligere vilkår for mye trafikanter.
Det er regulert inn sti mellom eksisterende boliger som kunne tjent som snarvei mellom holdeplass
og nytt boligfelt. Denne stien har mistet sin relevans i det nye forslaget og vil ikke bli videreført i nytt
plankart. Snarveier i form av tråkk vil likevel kunne dannes naturlig gjennom naturområdet.
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(Bussholdeplasser langs rv 22. Bussholdeplass Svarterud nordgående ligger innenfor planområdet)

5.10.3 Veier i planområdet
Se kap. 5.10.1

5.10.4 Parkeringsplasser
Privat parkering innenfor planområdet løses på egen tomt, dette gjelder for både boligbebyggelse og
industriområde. Fellesparkering P6 før bom videreføres. Øvrig parkeringssituasjon endres ikke. Dette
gjelder både bil- og sykkelparkering.

5.10.5 Trafikkvekst/reduksjon
Planendringen vil ikke føre til trafikkvekst i området, men samlokalisering av administrasjonsbygg og
produksjonslokaler vil medføre at det ikke lenger genereres trafikk mellom det som i dag er
administrasjonsbygget nede ved riksveien og produksjonslokalene innenfor industriformålet.
Konsekvensene av planendringen for trafikkbelastning i planområdet anses for å være utelukkende
positive.
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5.11 Tilgjengelighet og universell utforming
5.11.1 Tilgjengelighet i bygningsmassen
Planendringen medfører ikke endret situasjon i forhold til universell utforming. Universell utforming
av boliger og arbeidsbygg er regulert i lov og forskrift.

5.11.2 Tilgjengelighet på uteoppholdsarealene
Planendringen vil ikke medføre at krav til tilgjengelighet for uteoppholdsarealer endres.

5.11.3 Tilgjengelighet på veier
Planendringen gir ikke endret krav til tilgjengelighet på veiareal.

5.12 Teknisk infrastruktur
5.12.1 Vann- og avløpsnett
Planendringen vil ikke medføre substansielt økt kapasitetsbehov for VA. Ny situasjon anses
tilfredsstillende. Nytt administrasjonsbygg vil kobles sammen med eksisterende tiltak i området.
Detaljer rundt løsninger for vann og avløp vil beskrives i rammesøknad. Det er inkludert en
rekkefølgebestemmelse i planforslaget som sikrer at en detaljplan for vann og avløp i
byggeområdene - inkludert utslippstillatelse hvis det er behov for separert avløpsanlegg - skal
godkjennes av kommunen før rammetillatelse for ny boligbebyggelse og/eller industribebyggelse
som krever installasjon av vann og avløp kan gis.

5.12.2 Overvannshåndtering
Ved uttak av boligareal med planteknisk tilbakeføring til grøntformål vil det totale
utbyggingspotensialet for planområdet reduseres betydelig. Boligtomter som nå foreslås tatt ut av
planen er regulert inn med en BYA=30%. Ved planendring vil derfor andelen permeable flater
innenfor planområdet økes sammenlignet med dagens reguleringssituasjon.
Ved nye tiltak innenfor bygg- og anleggsområder i planen legges det til grunn at overvann håndteres
på egen tomt.
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5.12.3 Brannvann/slokkevann
Planendringen vil ikke medføre endringer i tilgang på slokkevann eller økt behov for tilgang på
slokkevann sammenlignet med regulert utbyggingspotensial i gjeldende plan.
Det er likevel gjort en grundig utredning av slokkevannskapasiteten i forbindelse med den
administrative behandlingen av denne saken.
I forbindelse med planendringen er det utført to tappetester av kapasiteten. Forslagsstiller rekvirerte
en tappetest der målingene med 1 ¾ dyse viste et minimum på 57 l/sek. Indre Østfold kommune
gjennomførte deretter en tappetest som konkluderer med at kapasiteten fra deres tilførsel av vann
ligger på 63 m3/h med et trykk på 3,5 bar.
Vi konkluderer etter flere tester med at det er tilfredsstillende verdier for slokkevann ved
Enebakkneset. Basseng vil kunne være aktuelt å etablere for å sikre slokkevann til enkeltstående
bygg/nye tiltak. Slokkevannsbehovet avhenger av flere parametere, inkludert byggets brannklasse
mv. Det antas at kontorbygget som er tenkt oppført vil kreve en slokkevannskapasitet 20 l/s.
Nødvendig slokkevannskapasitet for et konkret tiltak skal imidlertid beregnes og fastsettes ifm.
rammesøknad. I rammesøknad skal det også vises detaljert hvordan slokkevann er tenkt løst.

5.12.4 Elektrisitetsnett
Det vurderes at forsyningssikkerheten for energi er god. Det antas ikke økt kapasitetsbehov på elnettet sammenlignet med utbyggingspotensialet som ligger i vedtatt plan. Reguleringsendringen vil
derfor ikke gi konsekvenser som krever utredning.
Eventuelle behov for forsyningssikkerhet ved realiserings av utbyggingspotensialet for industri/lagerformålet vil vurderes i en rammesøknad.

5.12.5 Avfall
Dagens avfallsløsninger endres ikke ved planendringen. Sammenlignet med utbyggingsvolumet som
ligger som potensial i vedtatt regulering, vil behovet for avfallshåndtering for private husholdninger
bli redusert. Næringsavfall ivaretas i dag i forbindelse med eksisterende industri.

5.12.6 Energiforsyning og energikilder
Avklares i rammesøknad for nye tiltak i planområdet.
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5.13 Sosial infrastruktur
5.13.1 Skolekapasitet
Planendringen vil ikke medføre økt behov for skoleplasser sammenlignet med vedtatt plan.
Sammenlignet med utbyggingspotensialet i vedtatt plan, vil det potensielle behovet for skoleplasser
reduseres ved planendring.

5.13.2 Barnehagekapasitet
Planendringen vil ikke medføre økt kapasitetsbehov i lokale barnehager sammenlignet med vedtatt
plan. Sammenlignet med utbyggingspotensialet i vedtatt plan, vil det potensielle behovet for
barnehageplasser reduseres ved planendring.

5.13.3 Annen sosial infrastruktur
Ikke relevant

5.14 Punktet mangler i malen fra kommunen

5.15 Landbruk/skogbruk
Det drives noe skogbruksvirksomhet i områdene regulert til LNF/skogbruk. Planen sikrer tilgang til
områdene ved regulert skogsvei/traktorvei. Tilgang til arealene er sikret ved private veiretter mv. Det
er avsatt areal til tømmeropplag i plankartet. Dette er arealer som i dag brukes til tømmeropplag og
for skogsdriften er det viktig at dette arealet sikres i reguleringsplanen.
En liten flekk av LNF-område på eiendom 478/67 erstattes med areal som i gjeldende plan er regulert
til bolig, beliggende på gbnr 478/73.
Planendringen medfører ikke endringer for virksomheten i LNF-områdene.

5.16 Risiko- og sårbarhet (ROS)
Forhold som berører risiko og sårbarhetsspørsmål antas ikke påvirket av planendringen.
Stabilitetsforhold/geoteknikk for byggeområder som endres i planen (industri/lagerformål og nytt
boligformål) inkluderes som vedlegg til planforslaget.
Følgende tema anses ikke berørt av planendringen:
 Rasfare
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Flomfare
Vindskader
Luftforurensing
Forurensing i grunnen
Beredskap og ulykkesrisiko
Stabilitetsforhold/ geoteknikk
El-sikkerhet

5.17 Grunnforhold/geoteknikk
Løvlien Georåd AS har utarbeidet geoteknisk notat for området og vurdert planlagt bebyggelse opp
mot områdestabilitet. Notatet redegjør for områdestabiliteten iht. NVEs Veileder 1/2019 «Sikkerhet
mot kvikkleireskred», 2020. Nytt administrasjonsbygg forventes å innebære vesentlig personopphold
og tilhører tiltakskategori K4 iht. NVEs veileder 1/2019 kapittel 3.3 og tabell 3.2.
Utredningene i det geotekniske notatet viser at:
 Tiltaket ikke ligger innenfor kartlagt faresone, jf. NVE Atlas
 Iht. NVE Atlas ligger stedet under marin grense, men plassering for planlagt bygg ligger
utenfor områder med sammenhengende marin avsetning
 Basert på stedets topografi viser undersøkelsene at aktuell tomt ligger både innenfor mulig
løsneområde og utløpsområde knyttet til kvikkleireskred. Funnet er fulgt opp med videre
vurderinger (se ramme nedenfor og rapporten i sin helhet).
 Befaring på plass avdekket at området preges av berg i dagen
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Rapportens konklusjon
Rapporten fra Løvlien Georåd konkluderer med at planlagt tiltak kan gjennomføres med
tilfredsstillende områdestabilitet, vurdert etter NVE 1/2019.

5.18 Forurenset grunn
Ikke relevant.

6 Endringer i plankart og bestemmelser
6.1 Endringer i arealformålskoder og benevnelser
Jf. møtereferat fra innledende møte med kommunen om planendring, ble det fra kommunens side
bedt om at hele plankartet tegnes opp på nytt i forbindelse med endringene. Plankartet er i sin
helhet tegnet opp på nytt med utgangspunkt i sosi-fil mottatt fra kommunens geodataavdeling for
gjeldende versjon av reguleringsplan og grunnlagskart rekvirert fra Infoland.
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Plankartet er oppdatert i henhold til KMDs gjeldende nasjonale produktspesifikasjon for arealplan og
digitalt planregister. Ved harmonisering til ny nasjonal produktspesifikasjon vil noen eldre
arealformål utgå. Differensiering mellom arealformål kan gå tapt som følge av konverteringen.
Liste over endringer i SOSI, inkludert tilpasninger fra Pbl 1985 til Pbl 2008:
Opprinnelig sosi-kode

Ny sosi-kode

110 Boligområde, frittliggende

1111 Frittliggende småhusbebyggelse

140 Industri/lager

1826 Kombinert formål industri/lager

210 Jord- og skogbruk

5112 Skogbruk

310 Kjørevei

2011 Kjøreveg

319 Annen veggrunn

2018 Annen veggrunn – teknisk areal

320 Gang- og sykkelvei

2015 Gang/sykkelveg

333 Parkeringsplass

2082 Parkeringsplasser

342 Bussholdeplass

2025 Holdeplass/plattform

611 Parkbelte i industristrøk

Utgår som følge av omregulering

710 Felles avkjørsel

Konverteres til 2011 Kjøreveg

750 Felles lekeareal for barn

Utgår som følge av omregulering

780 Felles grøntanlegg

Utgår som følge av omregulering

790 Annet fellesareal for flere eiendommer

2019 Annen veggrunn – tekniske anlegg eller
2018 Annen veggrunn – grøntareal

912 Bolig/kontor kombinert formål

Utgår som følge av omregulering

Nye arealformål:
-

3020 Naturområde

Planbestemmelsene er oppdatert i henhold til oppdateringene av arealformålene i plankartet.
Planbestemmelse § 1.2 angir planens arealformål.
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Arealtabell etter revidert plankart, datert 28.06.2022

6.2 Andre endringer i plankart


Regulering av nye eller eksisterende tomtegrenser eller oppheving av eksisterende
tomtegrenser bør kun skje der det er relevant for planens gjennomføring. Tomtegrenser
stadfestes i all hovedsak i matrikkelen. Matrikkelkartet kan legges som bakgrunn til
plankartet i plankartets utskriftsversjon.
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Tomtegrenser regulert med status «tomtegrenser som skal oppheves» i gjeldende plankart
har blitt vurdert og enten videreført eller fjernet etter hva som er hensiktsmessig vurdert ut
fra ny reguleringssituasjon og endringer i eierforhold som har skjedd siden siste vedtatte
regulering.
Noen tomtegrenser i området er ført til planen som juridisk regulerte tomtegrenser. Dette
gjelder i all hovedsak matrikkelførte tomtegrenser som harmonerer med inndeling av
arealformål (og især der det avgrenses fra ulike hjemmelshaver) og/eller har annen relevant
betydning for gjennomføringen av planen.
Øvrige matrikkelførte tomtegrenser er ikke innregulert i plankartet.


Avstandsmarkeringer i gjeldende plankart er fjernet der markeringen har mistet sin relevans
(eksempelvis avstandslinjer mellom byggegrenser der tilhørende
arealformål/utbyggingspotensial er fjernet), eller der avstandskrav er lik avstandskrav i lov
eller forskrift.



Ny formålsgrense for LNF-formål skogbruk mot vest mellom gnr 478 bnr 67 og 73 er trukket
langs matrikkelført tomtegrense. Dette resulterer i at LNF-formålet for bnr 67 er økt med 613
m2. Tomtegrensen reguleres.



Ny formålsgrense for arealformål industri/lager mot vest mellom gnr 478 bnr 67 og bnr 73 er
trukket langs matrikkelført tomtegrense. Matrikkelført tomtegrense flukter i all hovedsak
med overgangen mellom planert terreng/gruslagt areal i industriområdet og naturtomten
vest, og linjen vil derfor også være hensiktsmessig som en avgrensing mellom naturområde
og industriområde. Tomtegrensen reguleres.



Byggegrense i industriområdet er fjernet da tilliggende veiareal og boligformål er fjernet.
Byggegrenser i arealformålsområdet følger heretter byggegrense regulert i lov og forskrift.



Byggegrenser innenfor arealformålsområder frittliggende boligbebyggelse er fjernet der
regulert byggegrense er identisk med byggegrenser regulert i lov og forskrift (4 meter fra
eiendomsgrense). Byggegrense mot fylkesveg (25 m) er sikret i plankart og bestemmelser.



Adkomstvei FA1 i gjeldende plankart er fjernet og erstattet med ny adkomsttrasé/vei KV2. Ny
trasé KV2 følger eksisterende avkjøring fra RV22 og avkjøringens plassering i gjeldende
plankartet er derfor fjernet og erstattet med delvis naturområde og delvis annen veigrunn –
grøntarealer eller annen veigrunn – tekniske arealer. Ny situasjon reflekterer i større grad
eksisterende forhold. Dette betyr at eksisterende boligeiendommer 78/26 og 78/16 beholder
sin nåværende adkomstløsning. Markeringer om stenging av disse avkjøringene i gjeldende
plan er fjernet i nytt plankart.



Eksisterende trasé for skiløype er markert i plankartet



Planlagte bygg er markert i plankartet og målsatt



Adkomstpiler, radier og div. påskrifter er overført fra opprinnelig plankart til nytt plankart for
elementer der det er hensiktsmessig og ikke er foreslått endringer.
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Maks tillatt %BYA for eksisterende boligtomter er satt ned fra 30% til 20%.

6.3 Endringer i planbestemmelser
Det er forsøkt å bevare bestemmelsenes hensikt, intensjon og helhet tross en del endringer i
arealformål og fremtidig utnyttelse. Formuleringer er beholdt så langt det er vurdert relevant for
planens reviderte utgave. På grunn av endringer i arealformål er bestemmelser som omhandler
fremtidig boligfelt tatt ut. Bestemmelsene er omstrukturert for å være i tråd med gjengs oppbygning
av planbestemmelser, som følger rekkefølge for arealformål og hensynssoner jf. Plan- og
bygningsloven § 12-7. Kommunen har hatt tilleggskrav som er inkludert i planens bestemmelser.
Hovedpunkter i endringer av planens bestemmelser:
Teknisk
 Bestemmelsene er revidert i henhold til benevnelser av arealformål etter konvertering til
dagens SOSI-standard, se liste i kap. 6.1.
 Bestemmelser er renummerert og omstrukturert for å være i tråd med oppbygningen i Planog bygningsloven § 12-7.
Boligbebyggelse
 Boligbebyggelsens bestemmelser vil i ny versjon av planen i all hovedsak regulere fremtidige
tiltak på eksisterende bebygde boligtomter. Bestemmelser som hørte til fremtidig boligfelt er
revidert bort.
 Kombinert formål bolig/næring er tatt ut av planen og den aktuelle tomtens fremtidige
utnyttelse vil falle inn under bestemmelser for boligbebyggelse.
 Maks tillatt BYA for boligbebyggelse er redusert fra 30% til 20%
Grøntområder og lekeplasser
 Bestemmelser som omhandlet fremtidig lekeplass tilhørende nytt boligfelt, er tatt ut. Arealet
har fått nye bestemmelser tilpasset arealformål naturområde og bruk/vern av dette.
 Bestemmelser som omhandlet vegetasjonsskjerm mellom industriarealer og nytt boligfelt, er
tatt ut. Arealet har fått nye bestemmelser tilpasset arealformål naturområde og bruk/vern av
dette.
 Naturområdet vil i seg selv fungere som buffersone og vegetasjonsskjerm mellom
eksisterende bebyggelse og industriarealer. Det er lagt til bestemmelser om at større
terrengendringer ikke er tillatt i naturområdet, og at områdets uttrykk som naturtomt skal
opprettholdes.
 Bestemmelser til stiformålet (f_Sti) er tatt ut sammen med regulert sti. Bakgrunnen for dette
er at opparbeidelsen av sti var knyttet til to faktorer; en eldre veirett for tilgang til
landbruksmaskiner og utviklingen av et nytt boligfelt med behov for snarvei. Da ingen av
disse faktorene lenger er tilstede, er stiens rasjonale heller ikke lenger tilstede.
Veier og infrastruktur
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Bestemmelser til adkomstveier er videreført fra gjeldende plan der det ikke har skjedd
endringer på selve veiformålet.
Bestemmelser tilhørende adkomstvei FA1 er tatt ut og erstattet med bestemmelse(r) som
regulerer dimensjonering og opparbeiding av KV2.
Bestemmelser som omhandlet veier og VA samlet er delt opp slik at VA og veiformål
behandles hver for seg.
Bestemmelse om tilsåing grøfter og skråninger samt opparbeidelse av støttemurer er beholdt



Rekkefølgebestemmelser om vei er tilpasset ny situasjon, omskriving har vært nødvendig.
a) Det er inkludert rekkefølgebestemmelse som sikrer at der veier og anlegg som skal overtas
av kommunen, skal det bygges etter byggeplan/detaljplan som skal godkjennes av
kommunen før igangsettelsestillatelse kan gis. Dette gjelder nå i realiteten kun KV1.
b) Det er inkludert rekkefølgebestemmelse som sikrer at tiltak i direkte tilknytning til RV22
skal bygges etter byggeplan/teknisk detaljplan som er godkjent av Statens vegvesen.
c) Det er inkludert rekkefølgebestemmelse som sikrer at utbedring av gangveg til busslomme
utføres samtidig med omlegging av KV2 og i samråd med SVV.
d) Det er inkludert rekkefølgebestemmelse som sikrer at avkjørsel til eksisterende
administrasjonsbygg i Fetveien 2242 innsnevres og dimensjoneres som vanlig avkjørsel på
det tidspunktet bygget tas i bruk til boligformål.



Bestemmelse som sikrer at alle tiltak på eller i tilknytning til riksveg skal godkjennes av SVV
før tiltaket gjennomføres.

Skiløype
 Det er lagt til en bestemmelse som sikrer at brukere av løypenettet (regulert skiløype)
innenfor industriformålet har trygg tilgang til løypenettet og at industri- eller
produksjonsvirksomhet ikke kommer i konflikt med løypenettet.
 Rekkefølgebestemmelse om at løypetrasé skal flyttes før brukstillatelse til nye bygninger
innenfor industriformålet kan gis, er tatt ut, da løypen allerede er flyttet og eksisterende
løypetrasé som faller innenfor planområdet er den som skal opprettholdes.

Vann og avløp
 Rekkefølgebestemmelser som omhandler tilknytning til offentlig VA er tatt ut, da det
kommunale prosjektet med etablering av offentlig VA i dette området ikke er gjennomført.
 Rekkefølgebestemmelse som omhandler at detaljplan for VA må godkjennes av kommunen
før igangsettingstillatelse kan gis er noe omformulert, da VA-planen vil basere seg på
etablering av privat renseanlegg, ikke påkobling til offentlig avløp.

6.4 Helheten i planendringen
a.

Rekkefølgebestemmelser
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Rekkefølgebestemmelser er endret i sammenheng med at boligbebyggelse er tatt ut av planen og
dertil infrastruktur, lekeplasser mv. også er tatt ut. Nye rekkefølgebestemmelser som er tilpasset
mindre utbyggingsvolumer og endret samferdselsløsning er inkludert.
Se detaljert oversikt over endringer i bestemmelsene i Kap. 6.3
b.

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Redusert antall fremtidige boenheter i planområdet vil gi kunne gi redusert fremtidige kostnader til
lovpålagte kommunale tjenester.
c.

Forholdet til overordnende føringer

Planendringen vil være motstridig til kommuneplanens arealformål for området, når det gjelder
boligreserve. Planendringen vil samtidig bidra til at kommunen ikke utvikler boliger/boligområder
som er i konflikt med føringer i regional plan og kommunens egen arealstrategi om å begrense
boligbygging utenfor prioriterte vekstområder.
d.

Interessemotsetninger

Der gjeldende reguleringsplan og kommuneplan + forslag til ny arealplan står mot regional plan er
det en åpenbar interessemotsetning. Kommuneplanen tilrettelegger for utvikling på Enebakkneset
der regional plan reduserer mulighetene for utvikling i områder som ikke er tilknyttet knutepunkter
(se punkt c). Det vil i denne forbindelse også være interessemotsetninger mellom lokalmiljøet som
har ønsket en utvidelse av grenda på Enebakkneset kontra krefter som ønsker å begrense utvikling
utenfor kommunens knutepunkter.
Andre tiltak som gjøres i planen har liten grad av motsetningspotensial.
e.

Avveiing av virkninger

Uttak av regulerte boligtomter vil gi et realisert tap av nåværende tomteverdi for forslagsstiller.
Forslagsstiller får mulighet til å sikre en bedre situasjon for ansatte og for bedriftens logistikk ved å
samlokalisere av funksjoner i nytt, moderne bygg. For forslagsstiller vil å avgi boligtomter til
naturområde ha en betydelig økonomisk konsekvens. Konsekvensene av endringen vil likevel i sum
være positive, fordi fremtiden til bedrift og arbeidsplasser på Enebakkneset vil bli bedre sikret.
Kommunens interesser anses ivaretatt ved at planen følger opp føringer i regional plan.
Allmennhetens interesser anses ivaretatt ved at eksisterende turterreng og løypetraseer sikres og
tilrettelegges for allmenn bruk.
For naboer og eksisterende boligeiendommer vil det i et landskapsperspektiv i all hovedsak være
positivt at regulerte boligtomter tas ut. Samtidig kan noen av dagens innbyggere i området ha hatt et
ønske om større nærmiljø og etablering av flere boliger i grenda, noe som nå ikke vil realiseres. Dette
kan oppleves negativt for et lite bomiljø som ønsker flere naboer og familier velkommen. I sum vil

SH Prosjekt, juni 2022

konsekvensene være positive. Arealer som ikke tas i bruk nå vil fortsatt kunne ha utviklingspotensial i
fremtiden.
Planforslagets adkomstvei (KV2 i forslag) kontra dagens regulerte adkomstvei (FA1 i gjeldende) vil
redusere terrengendringene/inngrep ved etablering av veien regulert adkomstvei. Planforslaget
bygger på eksisterende trasé fremfor å etablere en helt ny trasé på ny plassering. Dette vil være en
positiv konsekvens av planendringen med tanke på inngrep. Da eksisterende adkomst utbedres iht.
dagens krav, vil det å beholde eksisterende trasé ikke utgjøre en ulempe.
I sum vil fordelene være større enn ulempene ved planendring iht. forslaget. Se også punkter under
Kap. 9.

7 Innkomne forhåndsuttalelser
f.

Forhåndsuttalelser fra naboer, grunneiere og andre private parter

Ingen innkomne forhåndsuttalelser i forkant av behandlingen av planendringen.
g.

Forhåndsuttalelser fra myndigheter

Statens vegvesen har godkjent adkomstløsning fra RV22 og godkjent tilhørende teknisk plan.

8 Avsluttende kommentar
Hovedformålet med endringen av reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av nytt
administrasjonsbygg i tilknytning til eksisterende industrilokaler/produksjonslokaler for Elverhøy
Aluminium og Glass AS på eiendom gnr/bnr 478/67.
Endringene innebærer at arealformålsområde industri/lager trekkes mot vest til arealgrense for
naturtomt. Justeringen gjøres primært for å tilrettelegge for etablering av nytt administrasjonsbygg
på fornuftigste plassering med tanke på minst mulig terrengendringer, best mulig tilgjengelighet for
besøkende, manøvreringsarealer for kjøretøy, parkering mv og for utsikt mot Øyeren.
Endringene i planen vil gi følgende positive konsekvenser:






Tilrettelegging for etablering av et kontor- og administrasjonsbygg som tilfredsstiller dagens
krav til HMS, arbeidsmiljø, inneklima mv.
Nytt kontor- og administrasjonsbygg som kan oppfylle kravene til universell utforming
Redusert risiko for at store kjøretøyer rygger ut på RV 22 ved feilkjøring
Redusert daglig trafikk inn/ut på RV 22
Redusert CO2-avtrykk
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Redusert boligpotensial (= mindre press på kommunale tjenester i fremtiden)
Bevaring av eksisterende naturtomt og landskapsformasjon
Løypenett for skiløyper i planområdet sikret ved markering i plankart

Etter planlagt tiltak er realisert vil ny situasjon føre til:









Lavere CO2-utslipp ved redusert bilbruk
Bedre trafikksikkerhet på RV 22
Bedre arbeidsmiljøvilkår/kontorfasiliteter/inneklima for ansatte i industribedriften
Universelt utformet administrasjonsbygg
Mer effektiv drift av industribedriften
Økt attraktivitet
Bedre grøntområder/rekreasjonsområder i området med noe opparbeiding
Bedre tilrettelagt tilgang til skogsområdene gjennom planområdet

Vår vurdering er at endringene kan gjennomføres ved forenklet prosess etter Pbl § 12-14 ved at:




endringene vil ikke gå ut over hovedrammene i planen eller utfordre planens intensjon
endringene vil ikke påvirke gjennomføringen av øvrige deler av planen
endringene vil ikke berøre viktige natur- eller friluftsområder negativt (kun positivt)

9 Vedlegg
Utover revidert plankart (REV 280622), reviderte bestemmelser (REV280622) og forenklet
planbeskrivelse sendes følgende som vedlegg:
1. Geoteknisk notat
2. Vedtak Statens vegvesen
3. Teknisk plan D_01
4. Teknisk plan G_01
5. Vurdering av tilkomst
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