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1

BAKGRUNN

1.1 Bakgrunn for reguleringsarbeidet
Formålet er å detaljregulere felt B7 i kommuneplanens arealdel til bolig . I skissemateriale
som følger planinitiativet fra forslagstiller vises konsentrert småhusbebyggelse, men
forslagstiller ønsker også å se på muligheten for innpass av lavblokkbebyggelse innenfor
planområdet.

1.2 Planområdet – status og prosess
Lokalisering og avgrensing
Planområdet ligger på Kjeller, nordøst for Kløverenga terrasse. I øst og sør grenser området
til de øvrige landbruksarealene ved Sørum Vestre, gnr./bnr. 29/1. Avgrensningen følger
eiendomsgrensen i nord og vest. Planområdet består av fulldyrket mark.
Planområdet består av eiendom avsatt til fremtidig boligformål på 11,7 daa (eiendom
gnr./bnr. 29/1147). Forslagstiller forslår i planinitiativet at planområdet i tillegg skal omfatte
ca. 8 daa avsatt til LNF-formål (deler av eiendom 29/1) slik at samlet foreslått areal for
planområdet blir ca. 19,5 daa. Disse arealene ønskes benyttet til midlertidig anleggsbelte og
bli tilbakeført til LNF-formål etter byggeperioden.
Planstatus i gjeldende kommuneplan for Skedsmo 2019 – 2030
Arealet er uregulert og avsatt til fremtidig bolig formål – konsentrert småhusbebyggelse i
feltet B7, i kommuneplan for Skedsmo 2019 – 2030.
Feltet har spesifikke bestemmelser om krav til feltlekeplass, matjordsplan og hensyn til
kulturminner:
§ 2-2.3.1 Krav til lekeplasser i nærmere angitte felt:
I felt nevnt i denne bestemmelsen skal reguleringsplaner også inneholde offentlig
tilgjengelige feltlekeplasser, jamfør 2-1.4.2, for barn og unge, på tvers av
aldersgrupper, for variert lek, spill, aktivitet, opphold og rekreasjon innen 300 meter
fra alle boliger i alle delfelt.
•

Før det gis brukstillatelse i felt B6, B7, B8 og B11 skal det være etablert
feltlekeplass på minimum 1,5 daa.

§2-2.3.3 Felt for framtidig boligbebyggelse på Kjeller (Felt B7 – Del av gnr. 29 bnr.
114)
•
•

Til Felt B7: Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal det
foreligge matjordplan og dokumentasjon på at utbyggingen tar hensyn til
kulturminner.
Samtlige felt opplistet over: Konsentrert småhusbebyggelse.

Tidligere innsigelse og meklingsprosess i 2019/2020.
Bestemmelsen om krav til matjordsplan og dokumentasjon om hensyn til kulturminner ble
tilføyet etter mekling i 2019. I ved vedtak av kommuneplanen i 2019 kom Statsforvalteren
med innsigelse til at området ikke ble tilbakeført til LNF-formål. Innsigelsen ble fremmet pga.
jordvern. Området ble beholdt som bolig etter mekling i 2020, men tilføyet bestemmelsen.
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Forslag til ny arealdel – felles kommuneplan for Lillestrøm
Fra sammenslåingen av de tre kommunene Skedsmo, Fet og Sørum 01.01.2020, har
arealdelene fra de tre tidligere kommunene som gjelder innenfor sine respektive områder.
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i nå igangsatt, og planforslaget er fremmet til
førstegangsbehandling i formannskapet 01.06.2022, og tar sikte på vedtak av arealdelen
ved utgangen av 2022.
Når den nye kommuneplanen er vedtatt vil grensesnittet slik det er foreslått for pågående
planarbeider gå ved førstegangsbehandlingen. Nedenfor er forslag til
overgangsbestemmelse:
§ 1-2.2 Overgangsbestemmelser
Forslag til detaljreguleringsplaner som er førstegangsbehandlet før kommuneplanens
ikrafttredelse, skal behandles etter tidligere bestemmelser.
Forslagstiller bør selv gjennomgå forslag til bestemmelser. Vi trekker her frem noen
bestemmelser som vil være viktige i denne plansaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§1-6.3 Byggegrense mot raviner, vassdrag, grønnstruktur og dyrket mark
§ 1-14.4 Vurdering av konsekvenser av og for klimaendringer
§ 1-14.10 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan
§ 1-16.2 Massehåndtering
§ 1-17 Vern av matjord
§2-1.4 Lekeplasser
§ 2-1.7 Grønne tak (gjelder ikke for småhus)
§2-1.8 Tre i bærende konstruksjoner
§ 2-1.11 Minste dybde og fasadebredde for leiligheter
§ 2-2.2 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse – bl.a.
bestemmelser om felles parkeringsanlegg.

Planforslaget til førstegangsbehandling i formannskapet 01.06.2022 kan dere finne i den
politiske møtekalenderen, via denne direktelenken.
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1.3 Planen berører følgende eiendommer direkte
Eiendom gnr./bnr. 29/1147. Planinitiativet foreslår i tillegg å regulere midlertidig anleggsbelte
på av deler av gnr./bnr. 29/1.

1.4 Planområdets naboeiendommer
Gnr./bnr. 29/1, 29/1134, 29/1139- 1140, 29/1022-24, 29/998- 999.

1.5 Presentasjon av planønsket
Forslagstiller ønsker å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, i hovedsak
rekkehus, og se nærmere på muligheten for å etablere noe lavblokkbebyggelse. I tillegg vil
planforslaget regulere tilhørende anlegg som veg, lekeplass/uteoppholdsareal, renovasjon
og eventuelt trafo. Nøyaktig antall boenheter vil avklares i planprosessen.
Småhusbebyggelsen er planlagt i opptil tre etasjer samt utgang til takterrasse, og
carport/biloppstillingsplass i tilknytning til hver bolig. Eventuelle lavblokker ønskes oppført i
3-4 etasjer samt parkeringskjeller og takterrasse. Der det ligger til rette for det planlegges
boligene med sokkel for å få god terrengtilpasning. Forslagstiller ønsker å legge til rette for
private uteoppholdsarealer på balkonger og takterrasser, for å få best mulig solforhold. Det
legges også til rette for felles uteoppholdsarealer og lekeplass i nær tilknytning til boligene
Planinitiativet viser foreløpige skisser med rekkehus hvor utnyttelse av tomten i helhet er på
%BYA 30-35%. Forslagstiller beskriver at når beregningene tar hensyn til arealet som
forventes regulert til boligformål, viser de utarbeidede skissene en %BYA nærmere 45-50%.
Nøyaktig utnyttelsesgrad vil avhenge noe av inndelingen av arealformål/delfelt og
detaljeringsgraden i plankartet, tenkes avklart nøyaktig i arbeidet i planprosessen.

Foreløpig skisse som viser plassering av ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse. Planområdet sett
fra nord mot sør.

Terrenget på tomta er bratt, og forslagstiller beskriver at en best mulig utnyttelse og
terrengtilpassing gir et behov for støttemurer. I planinitiativet presenterer de et ønske om å
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legge til en sone på 30 meter utover det som er avsatt til boligformål, mot sør og vest, for å
benytte til midlertidig anleggsområde i forbindelse med etablering av boligbebyggelsen og
eventuelle terrenginngrep/murkonstruksjoner i eiendomsgrensen.
Etter at boligområdet er utbygd ser de for seg at vil arealene på 29/1 bli tilbakeført til LNF,
som del av det eksisterende jordet.
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PLANSTATUS

PLAN

MERKNADER

Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplan for Skedsmo 2019 – 2030
• Avsatt med boligbebyggelse (B7), konsentrert
småhusbebyggelse

Reguleringsplaner

Uregulert

Tilgrensende planer

Tilgrensende planområdet i vest, Reguleringsplan
for Sørum Vestre, Kjeller (vedtatt 17.11.2003)

Pågående planer

Ingen pågående planarbeid nært inntil planområdet.
Nærmeste pågående planarbeid er
Detaljreguleringplan for IFE, om lag 200 m vest.

Rikspolitiske retningslinjer
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Samordnet areal- og
transportplanlegging

Regional plan for areal- og transport for Oslo og
Akershus (2015)

Riks- og fylkesveier

Omfatter ikke riks- og fylkesvei. Adkomstvei til
planområdet, Sildreveien/Kløverenga terrasse, er
kommunal vei.

Barn- og unges interesser

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging
(vedtatt 20.09.1995) setter krav til fysisk utforming
der det skal avsettes arealer store nok og egnet for
lek og opphold der barn kan utfolde seg og skape
sitt lekemiljø. Arealer som skal brukes av barn og
unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.

KOMMUNENS TILBAKEMELDING

Følgende tema må vurderes av forslagsstiller i planarbeidet. Temaene skal inngå i
planbeskrivelsen, med tilhørende vurderinger. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme
ytterligere krav om tematiske vurderinger senere i planprosessen. Oversikten er ikke
uttømmende.
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3.1 Sosial infrastruktur
Planinitiativet oppgir Kjeller skole, med tilbud for 1. – 10. klasse samt SFO, som næreste
skole ca. 1 km. vest for planområdet. Kjellervolla vil bli ny ungdomsskole for planområdet,
når den i slutten av 2022 flytter inn i nytt bygg i Sophie Radichs vei, og blir Sophie Radich
skole ca. 1,3 km fra planområdet. Skoleveien blir via undergang under RV22 Fetveien, og
videre på fortau. Nærmeste barnehage blir Kjeller barnehage, om lag 250 m fra
planområdet.

3.2 Grønnstruktur og lekeplasser
Området rundt planområdet har stor mangel på grønnstruktur, lekeplasser og turveier. Dette
gjelder for hele Kjellerområdet, og belyses i Grøntplanen for Skedsmos byggesone 20192029 (temaplan vedtatt i kommunestyret). Området har behov for et offentlig friområde.
Bakgrunnen for dette er at store deler av eksisterende Kjeller er under utbygging de siste
årene med mange nye boliger for barnefamilier. Eksempelvis finnes det ikke nærmiljøanlegg
som ballbinge i denne delen av kommunen (ofte finnes dette på idrettsanlegg eller
skolegårder – Kjeller skole har ikke dette) og det finnes pr. i dag heller ikke aktuelle
kommunale arealer/områder hvor en slik ballbinge kan realiseres.
Krav til feltlekeplass på 1,5 daa
Feltet B7 har tilhørende bestemmelse (§2-2.3.1) i kommuneplanen, som setter krav om at
før det gis brukstillatelse skal det være etablert feltlekeplass på minimum 1,5 daa, for det gis
brukstillatelse. Denne bestemmelsen er foreslått videreført i ny kommuneplan for Lillestrøm
2022 – 2034.
Det kan være aktuelt at kommunen får eierskap til lekeplassen, siden Kjeller-området har så
sparsommelig med offentlig grønnstruktur, og at den reguleres til offentlig friområde. Det må
avklares i det videre planarbeidet. Skal lekearealet være offentlig vil valg av plasseringen og
utforming være viktig, mtp. at arealet skal oppleves som tilgjengelig for alle.
Lekeplassen bør ha et innhold i hht. kommende kommuneplanbestemmelser §2-1.4, 2-1.4.1
til 2-1.4.2 og §4-2.4. At minimum 50 % av denne lekeplassen er flat bør tilstrebes i stor grad.
Dette fordi en aktivitet vinterstid kan være en mindre skøytebane, som er en mangel i denne
delen av kommunen. Det er derfor ønskelig at friområdet får hensiktsmessig tilgang
vann/riktig tilkobling for å etablere skøytebane. Ballbinge er som nevnt også et behov i
nærområde, samtidig gir terrenget på planområdet begrensinger for hva som er realistisk å
etablere. Lar det seg ikke gjøre å etablere disse funksjonene, bør man se på mulighetene
som ligger i terrenget på tomta, og utnytte dette ved utformingen av lekearealet, for
eksempel med en akebakke.

3.3 Naturmangfold
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12
Det må som et minimum fremkomme at naturmangfoldloven §§ 8-12 skal svares ut i
planforslaget. Prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Disse prinsippene skal
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svares ut i planbeskrivelsen til planforslaget. Manglende bruk av prinsippene kan føre til at
vedtaket blir ugyldig.
Registrerte naturverdier /forhold som skal hensyntas i planarbeidet
Det er registrert rødlistet slåttehumle like ved området, samt kløverhumle (også rødlistet) og
gresshumle i umiddelbar nærhet. På Kjeller-området så er det flere viktige lokaliteter for
rødlistede humlearter, som Lillestrøm og tidligere Skedsmo kommune lenge har hatt et
spesielt søkelys på. Disse humleartene er svært sjeldne i norsk og europeisk sammenheng
og vi er opptatt av å legge til rette for å ta vare på de gode humlelokalitetene vi har på
Kjeller, og som har en relasjon til hverandre. Derfor må hensynet til de pollinerende
insektene synliggjøres i planen og det må beskrives hvordan tilretteleggingen skal skje. Det
er mulig å gjøre tilpasninger med hensyn til pollinerende insekter og legge til rette med både
næringsplanter og egnede områder for å etablere bol/skjul for humlene.
I tidligere Skedsmo kommune ble det i 2016 utarbeidet en egen veileder for forvaltning av
rødlistede pollinerende insekter (2016), i forbindelse med områdeplan for Kjeller Nord.
Denne bør benyttes til inspirasjon, og ligger vedlagt referatet.
Det er ikke registrerte viktige naturtyper i planområdet. En gårdsdam med i kategorien svært
viktig/viktig naturtype er registrert ved gårdsbebyggelsen på Vestre Sørum (naturbase.no),
vest for planområdet, og må hensyntas i planarbeidet.

Sikring av grønnstruktur
Kommuneplanbestemmelse § 1-9, og særlig § 1-9.2 Sikring av grønnstruktur gir føringer
hvordan grønnstruktur skal behandles i planarbeidet:
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal viktige naturkvaliteter kartlegges og søkes
sikret som arealformål grønnstruktur, og/eller med angivelse av hensynssone.
Viktige trær og vegetasjonsområder skal avmerkes i nye reguleringsplaner og
beskyttes i bygge- og anleggsfasen.
Med tanke på funn av flere rødlistede humlearter i området er særlig bestemmelse om
beplantning for pollinerende insekter viktig:
Ved beplantning av uteareal og grønnstruktur skal det tilrettelegges i størst mulig grad
for pollinerende insekter, med innslag av vekster som er gode bie- og humleplanter

Miljøprofil - beskrivelse av klimagassutslipp og klimaendringer
Planbeskrivelsen skal inneholde en vurdering av planforslagets påvirkning på
klimagassutslippene. Planforslaget skal også inneholde en vurdering av hvordan forventede
klimaendringer på lang sikt vil påvirke planområdet og hvordan løsningene som planen
legger opp til er tilpasset denne utviklingen. Kommunen er opptatt av miljøvennlige
energiløsninger og spesielt 100% elbilladeplasser, jf. kommuneplanen. Prosjektet vil være
tjent med en tydelig miljøprofil med tiltak sikret i bestemmelsene
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3.4 Kulturminner
Dokumentasjon på at utbyggingen tar hensyn til kulturminner.
Feltet B7 har tilhørende bestemmelse (§2-2.3.3) i kommuneplanen, som setter krav til at
dokumentasjon på at utbyggingen tar hensyn til kulturminner skal foreligge før det gis
igangsettingstillatelse. Dette gjelder særlig hensynet til gårdsbebyggelsen Sørum Vestre,
vest for planområdet.
Med dokumentasjon menes også illustrasjoner og redegjørelser for hvordan bebyggelsen vil
forholde seg til landskapet rundt. Det blir viktig å vise virkning og fjernvirkning, blant annet
fra rv. 22 Fetveien, Rolf Olsens vei og Rv 226. Skedsmo kirkevei (f.eks. der den møter
Liljeveien).

3.5 Landbruk
Planområdet består i sin helhet av dyrket mark. Kart fra NIBIO viser at arealet både innenfor
29/1147, og på tilgrensende areal på 29/1, har god og svært god jordkvalitet. Arealet er
hellende og har grøftebehov, men ellers ingen begrensende egenskaper. Teksturgrupper i
plogsjiktet er lettleire, mellomleire og stiv leire. Kart viser fra NIBIO viser i tillegg stor
erosjonsrisiko på store deler av planområdet, og tilgrensende jordbruksarealer.

Matjordsplan
Kommuneplanen § 1-17.2 Gjenbruk av matjord setter krav til håndtering av dyrket mark:
I reguleringsplanprosesser som legger opp til at jordbruksarealer skal brukes til
byggeformål, skal det utarbeides jordsmonnsregnskap. Matjord som ligger på areal
som blir omdisponert, skal tas vare på og forflyttes til andre dyrkede eller dyrkbare
arealer, slik at den fortsatt kan benyttes til matproduksjon. Det må gå frem hvor mye
dette skaper av nye eller forbedrede jordbruksarealer andre steder i kommunen før
reguleringsplanen vedtas.
For feltet B7 er det i tillegg spesifikt krav om matjordsplan før det gis igangsettingstillatelse
(§ 2-2.3.3). Planavdelingen ønsker at matjordsplanen foreligger allerede til
førstegangsbehandling.
Forslagsstiller bes benytte Veileder til matjordplan fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kommunen løfter spørsmålet om mulige mottaksarealer internt i organisasjonen, og kommer
med tilbakemelding til forslagstiller. Om det viser seg at kommune ikke har oversikt over
noen aktuelle mottaksarealer, har forslagstiller fortsatt ansvaret for å avklare dette
Krav til matjordplan omfatter kun jordlagets øverste 25 -30 cm. Det må redegjøres for øvrig
masseoverskudd for bortkjøring av gravemasser.
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Ønske om midlertidig anleggsbelte på areal avsatt til LNF
Planinitiativet skisserer et behov for å etablere et anleggsbelte utenfor arealet avsatt til
boligformål for å gjennomføre nødvendig terrengarbeid/etablering av støttemur. Disse
arealene vil bli tilbakeført til LNF-formål etter byggeperioden. Arealet er på 8,1 dekar dyrka
jord, 30 m rundt eiendomsgrensen mot sør og vest.
16. juni 2021 vedtok Stortinget oppdatert jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål.
Oppfordringen til å ta vare på matjorda ble gjentatt i felles brev fra Landbruks- og
matdepartementet og Kommunal- og distriksdepartementet 23. mars 2022. I brevet pekes
det på at kommunen har en viktig oppgave i å ivareta jordvern.
Kommunens har gjort seg erfaringer som viser at det vil gå lang tid før dyrka jord som
forstyrres oppnår samme avlingspotensiale som den hadde før jorda ble forstyrret. Å
tilbakeføre til dyrket mark etter bruk av arealet som anleggsbelte innebærer er risiko for tap
av kvaliteten på dyrka marka. Dette skyldes blant annet at strukturen i jorda blir forstyrret,
blant annet som følge av kjøreskader, og at bearbeiding av jorda kan føre til at matjordlaget
(A-sjiktet) blandes med underliggende sjikt (Bog C-sjikt). På bakgrunn av dette, sammen
med mål i oppdatert jordvernstrategi og brev datert 23. mars 2022, forutsetter kommunen at
opparbeidelse av boligområdet og tilrettelegging med støttemur skjer innenfor arealet avsatt
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til boligformål.
Buffersone mot dyrka mark
Det bør avsettes en buffersone mot jordbruksarealet, jf. forslag til bestemmelser i
kommuneplan for Lillestrøm; § 1-6.3. I forslag til ny kommuneplan vil det være presisert at
denne bestemmelsen også gjelder dyrket mark:
§1-6.3 Byggegrense mot raviner, vassdrag, grønnstruktur og dyrket mark
Bygge- og anleggstiltak er ikke tillatt innenfor byggegrensen. Dette inkluderer
terrengendringer/massemottak og snømottak. (..)
Ved regulering av områder som grenser mot dyrka jord skal det innenfor regulert
område avsettes en buffersone på minst 15 meter. I buffersonen skal det
plantes/såes til med naturlige stedegne busker og trær.
Nøyaktig omfang av buffersonen må avklares i planarbeidet.

Drenering og støttemurer
Ifølge planinitiativet skal planområdet avsluttes mot jordbruksarealet i sør og vest med en
støttemur i planavgrensningen. Etablering av støttemur mot jordbruksareal krever drenering.
I tillegg må muren kunne vedlikeholdes. Slik muren er planlagt vil nødvendig areal til
drenering ligge utenfor regulert område, på fulldyrka jord i et LNF-område.
Vedlikehold av muren vil også kreve tilgang til jordbruksarealet. I tillegg vil den planlagte
løsningen gjøre det vanskelig å drive jordbruksareal i overkant av støttemuren. Støttemuren
må derfor etableres innenfor regulert areal med en avstand til plangrensen som sikrer at
anlegg og vedlikehold av muren ikke berører LNF-området og drenering ivaretas innenfor
planens avgrensning. Dette må sees i sammenheng med buffersone, se punkt overfor.
Driveplikt frem til utbygging/tiltak
Bestemmelser til kommuneplan Skedsmo § 1-17 gir at jordlovens §§ 9 og 12 (om
omdisponering og deling) skal gjelde i landbruksområder som er regulert til utbygging inntil
tiltak iverksettes i tråd med vedtatte reguleringsplan. Driveplikten i jordlovens § 8 må
oppfylles fram til tiltak i området iverksettes.

3.6 Boligtypologi, plassering og størrelse
Boligtypologi – konsertert småhusbebyggelse muligheter for lavblokk
Feltet er avsatt i kommuneplanen til Konsentrert småhusbebyggelse. Forslagsstiller ønsker
hovedsakelig rekkehus (konsentrert småhusbebyggelse), men ønsker å se nærmere på
muligheten til å etablere noe lavblokkbebyggelse.
Planområdet har et svært bratt terreng, og legger føringer for utbygging av tomten.
Planavdelingens holdning er at det viktigste ved utbygging av tomten er å få til en god
terrengtilpassing av bebyggelsen, og at dette kan innebære et innslag av lavblokker. I
arbeidet med volum- og terrenganalysen (se punkt 3.14) bør det arbeides med ulike
11
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kombinasjoner og grupperinger av rekkehus og lavblokk, eller terrassert bebyggelse, som vil
gi gode løsninger samlet sett, mht. tilpasning til terreng. Plassering av lavblokk i overgangen
til/forlengelse av Kløverenga Terrasse kan være en mulig løsning.
Plassering av volumene, terrengtilpassing
Veien slik den er vist i planinitiativets skisser gir omfattende terrenginngrep, med innkjøring
til carport ved hver boenhet. Planavdelingen ber forslagstiller se på muligheter for en
veiløsning som gir mindre terrenginngrep. Dette må sees i sammenheng med
tilbakemeldingen om krav til felles parkeringsanlegg, plasser ved adkomsten til området.
Planavdelingen ber forslagstiller vurdere å neddimensjonere internvei til gatetun kombinert
med grøntstruktur, som også kan benyttes av utrykningskjøretøy.

Utnyttelse
Planinitiativet oppgir at «foreløpige skisser viser utnyttelse i helhet på 30-35%. Når
beregningene tar hensyn til arealet som forventes regulert til boligformål, viser de
utarbeidede skissene en %BYA nærmere 45-50%. Nøyaktig utnyttelsesgrad vil avhenge noe
av inndelingen av arealformål/delfelt og detaljeringsgraden i plankartet, og vil avklares
nøyaktig i videre arbeidet».
Planavdelingen leser dette som forslagsstiller ser for seg at i det konkrete plankartet vil være
delfelter regulert til boligformål med %BYA 45-50%. Planavdelingens holdning er at dette er
en utnyttelse som ligger for høyt. Planavdelingens oppfatning er at interne kjøreveier (som
reguleres til vei/ gatetun kombinert med grøntstruktur) ikke inngår i beregningsgrunnlaget for
BYA.
I forslag til ny kommuneplan for Lillestrøm er (§ 2-2.2.2) er utnyttelse for konsentrert
småhusbebyggelse forslått satt til: tillatt bebygd areal (BYA) for eiendommer er maksimum
35 %.
Viser til veileder for Grad av utnytting (KMD) for beregningen av prosent bebygd areal (%BYA):
Bebygd areal (BYA) beregnes etter TEK10 § 5-2. Alle bygninger, konstruksjoner over
bakken og åpent overbygd areal, samt nødvendig parkeringsareal inngår i
beregningen av bebygd areal (BYA) på tomta og angir hvor stor del som skal være
ubebygd. For en gitt prosent bebygd areal (%-BYA) vil bygningsarealet variere med
arealet av tomta. Store tomter kan dermed bebygges med tilsvarende store
bygninger.

Krav til minste uteoppholdsareal
I gjeldende kommuneplan setter § 2-1.3.5 MUA-krav for småhus:
I områder med konsentrert småhusbebyggelse og øvrige former for
småhusbebyggelse skal det opparbeides minimum 60 m2 egnet uteoppholdsareal
per boenhet til privat bruk, og minimum 30 m2 i felles uteoppholdsareal. Maksimalt
10 m2 av det private arealet, og ingenting av det felles, kan være på
balkong/takterrasse eller lignende.
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I forslag til ny kommuneplan for Lillestrøm kommune er dette justert noe:

Høyder og fasadebredde/dybde
Forslagstiller ser for seg opptil 3 etasjer for rekkehus, og lavblokker i 3-4 etasjer (med
parkeringskjeller og takterrasse). Planavdelingen sin holdning til høyder er maksimum 3
målbare plan for rekkehus og 3-4 etasjer for lavblokk (muligens inntrukket 4. etasje med
minst 2.5 meter). Volumsanalysen vil vise konsekvenser av, og dermed gi mer nøyaktig svar
på, hva som vil være riktig høyde for bebyggelsen.
I forslag til ny kommuneplan er det en ny bestemmelse om § 2-1.11 Minste dybde og
fasadebredde for leiligheter.

3.7 Barn og unges interesser i planarbeidet
Etableringen av en (offentlig) feltlekeplass på 1,5 daa vil være et sentralt punkt når det
gjelder barn og unges interesser i planarbeidet. Som tidligere nevnt under Grøntstruktur og
lekeplasser er dette er sårt trengt behov i området.
I Barnetråkk-kartlegging oppgir flere at planområdet og omkringliggende jordbruksareal er
benyttet som lekeområdet for vinterbruk – sannsynligvis akebakke.
Det går ingen registrerte snarveier over eller tett inntil planområdet.

3.8 Folkehelse
Det er viktig at det tilrettelegges for at man velger å gå og sykle framfor å kjøre bil.
Sykkelparkering bør skje under tak, gjerne i lukkede konstruksjoner, stå sentralt på området,
i nærheten av inngangspartiene. De bør tilrettelegges for helårsbruk, lastesykler og ha
lademuligheter. Aktive grep som gjør det enklere og mer attraktivt å sykle bør synligjøres i
planen.

3.9 Støy og luftforurensing
Støy
Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone. Det må gjennomføres støyutredninger i
forbindelse med planprosessen.
13
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Luftforurensning
Lokalklima og luftkvalitet må svares ut i henhold til kommuneplanens bestemmelse §114.3.Det skal gjøres rede for og vurderes utbyggingens konsekvenser for luftkvaliteten og
lokalklima, med hensikt å sikre god lokal luftkvalitet.

3.10 Flom
Planområdet ligger ikke innenfor, eller nært inntil, aktsomhetsområder for flom i henhold til
NVE sine flomsonekart for 200-års flom.
I planarbeidet må det være fokus på hensynet til urban flom. Mengden nedbør overstiger
kapasiteten i avløpsnettet i urbane strøk. Se punktet teknisk infrastruktur nedenfor for mer
utfyllende om krav til overvannshåndtering

3.11 Grunnforhold og geoteknikk
Mulig marin leire
Planområdet ligger under marin grense, og planområdet er i NVE sitt kart for funn av mulig
marin leire er avsatt med kategori svært stor sannsynlighet.
Krav til geotekniske vurderinger og undersøkelser i planarbeidet
I henhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan skal det gjennomføres en geoteknisk
vurdering av om området er egnet for aktuell type bebyggelse/tiltak, samt hvilke hensyn som
må tas for å unngå ras/skred ved gjennomføring av utbyggingen/tiltaket, jf. TEK 17 § 7-3 og
NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Arbeidet skal utføres av fagkyndige geotekniker, og følge prosedyren I NVE sin veileder. De
geotekniske rapportene skal ha tydelige konklusjoner om områdestabiliteten og om
sikkerheten mot kvikkleireskred et ivaretatt i henhold til veilederen. Er det behov for
sikringstiltak som skal følges opp i plankart og bestemmelser, skal dette være tydelig
beskrevet i konklusjonen. Den geotekniske rapporten skal følge mal for rapporter slik NVEs
veileder 1/2019 viser.
Kommunen har forventinger om at geoteknikk blir et tema tidlig i planprosessen, og at
avklaringer rundt tiltakskategori – og dermed omfang av geoteknisk grunnundersøkelse,
samt krav til uavhengig kvalitetssikring av rapportene, blir gjennomgått.
Det opplyses om at geotekniske rapporter og grunnundersøkelser skal registreres i NADAG
og i NVEs kvikkleiredatabase før førstegangsbehandling, på lik linje med gjennomføring av
geotekniske undersøkelser. Det henvises til Åndsverklovens § 14. Minner om at datasettene
og rapportene som ligger i NADAG har blitt utarbeidet for bestemte formål/prosjekt. Dersom
det skal benyttes data for nye formål/prosjekt må det gjøres egne og selvstendige
vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Det skal også refereres til
rapport/dataeier.
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3.12 Miljøteknikk og massehåndtering
Forurensning i grunnen
I henhold til bestemmelser i gjeldende kommuneplan må det gjøres en vurdering av om det
kan finnes forurensing i grunnen.
Dersom forurensning er sannsynlig, må det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser før
førstegangsbehandling. Viser undersøkelsene funn av forurensning, må det også utarbeides
en overordnet tiltaksplan før førstegangsbehandling av detaljreguleringsplanen.

Massehåndtering
Planforslag skal utformes på en slik måte at man i størst mulig grad oppnår massebalanse.
Kommuneplanens bestemmelse §1-16.2 stiller krav til at planforslaget gir en redegjørelse av
hvordan masser brukes og gjenbrukes, og overskuddsmasse håndteres. Det skal gjøres
rede for mengde og kvalitet av overskuddsmasse, og hvor massene skal transporteres.
Dette skal være klart til førstegangsbehandling av planforslaget, som en del av
planbeskrivelsen eller eget vedlegg kalt massehåndteringsplan.

3.13 Estetikk
En redegjørelse av estetikk, og utomhusplan, skal legges fram sammen med
reguleringsplanforslaget til førstegangsbehandling (§1-8.2.8 Estetikk og utomhusplan). Det
er foreløpig ikke utarbeidet en mal for dette per mai 2022. Estetisk redegjørelse skal bestå
av illustrasjoner og en tekstdel.
Generelle føringer for estetisk redegjørelse
•
•

Det må tydeliggjøres hvilke illustrerte grep prosjektet kan garantere for – hvilke grep
skal bindes opp i bestemmelsene.
Det må være tydelig hvilket tidspunkt og årstid illustrasjonene er satt til.

Se kommuneplanens bestemmelser i kap. § 1-8 Krav om estetisk redegjørelse for krav til
estetikk ved reguleringsplaner, som miljøoppfølgingsprogram, mm.
Illustrasjonsplan/Utomhusplan
Utomhusplanen skal vise maksimal utnyttelse. Planavdelingen ønsker så detaljerte
illustrasjoner som mulig slik at det kan lages detaljerte bestemmelser til disse. Eksempelvis
kan det stilles krav til eksakt antall trær og busker.
Det er viktig at utomhusplanen gir en realistisk og korrekt framstilling av det faktiske
resultatet. Kommunen vil også at det gjøres et arealregnskap av utnyttelsen i planen.
Kommunen vil at det utarbeides detaljerte bestemmelser for estetikk og utforming.
Materialbruk
Kommuneplanen har bestemmelser om at bruk av tre/massivtre som bygnings- eller
fasademateriale i bygg og konstruksjoner skal alltid vurderes.
Det skal i reguleringsplanforslaget redegjøres for hvilke vurderinger som er gjort for bruk av
tre i bærende konstruksjoner og fasader. I overgangssone mellom blokkbebyggelse og
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småhusbebyggelse, eller i områder med eksisterende trehus skal tre benyttes som
hovedmateriale i nye bygg. Trematerialer som benyttes skal være av god kvalitet.

3.14 Volum- og terrenganalyse
Terrenget på tomta er bratt, for sikre en god plassering av volumene i terrenget. God
terrengtilpassing blir særlig viktig i plansaken. Planavdelingen ønsker at det tidlig i
planprosessen utarbeides en volum- og funksjonsanalyse, (dette er i henhold til
kommuneplanens bestemmelse §1-8.2.3). I dette planarbeidet er ikke ulike funksjoner
aktuelt, og analysens fokus ligger på volumene, fra nå referert til som volum- og
terrenganalyse.
Planavdelingen ønsker å diskutere analysen i eget dialogmøte. Analysen skal fungere som
diskusjonsgrunnlag, før det fastsettes endelige rammer for utarbeidelse av planforslag. Det
skal legges vekt på estetiske kvaliteter, og hvordan tiltaket påvirker omgivelser og
nærliggende bebyggelse, herunder blant annet solforhold, lekeplasser og åpne plasser. Der
byggverk antas å få fjernvirkning, eller defineres som landemerke eller har viktige
samfunnsfunksjoner og -roller, skal virkningene av bygget utredes som et eget tema i volumog terrenganalysen.
Sol-/skygge analysen er en viktig del av volum- og terrenganalysen.
Mal for volum- og terrenganalyse sendes fagkyndig når dette blir etterspurt.

3.15 Illustrasjoner
Sammen med reguleringsplanforslaget skal det til førstegangsbehandling legges ved
illustrasjonsmateriale som tegninger, fotomontasje, perspektivfoto, sol-/skygge analyse,
digital 3D-modell som synliggjør bygningers estetikk, samspillet med omgivelsene, og
utforming av gatefasader langs viktige akser.
Snitt som viser overganger til tilgrensende eksisterende bebyggelse, er særlig viktig i denne
planen.
Illustrasjonsmateriale skal ikke vise kvaliteter innenfor eller utenfor eget planområde som
ikke planforslaget inneholder forpliktelser til å opparbeide.
Se kommuneplanens § 1-8.2.5 for Dokumentasjon, (§1.8 Krav om estetisk redegjørelse).

3.16 Eiendomsforhold
Eiendomsgrensene forblir trolig uendret.

3.17 Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav
Listen over aktuelle rekkefølgekrav er ikke uttømmende, og planprosessen kan avdekke
andre forhold det er behov for å fastsette i rekkefølgekrav
Rekkefølgebestemmelser for VA, overvann og samferdsel:
Før rammetillatelse
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge:
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•

Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) helhetlig VA- rammeplan inkludert
overvannshåndtering, og godkjente byggeplaner for vei.

Før igangsettingstillatelse
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge:
•

Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg

Før bebyggelse tas i bruk
Før bebyggelse kan tas i bruk skal
•
•

Anlegg for VA og overvannshåndtering være ferdig opparbeidet.
Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og
samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn
og godkjent.

Før ferdigattest
Før ferdigattest kan gis skal:
Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg)
være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og godkjent minst to uker før.
Kommunen skiller ikke på kvalitet på kommunale anlegg og private anlegg.

Andre aktuelle rekkefølgekrav
• Feltlekeplass –opparbeidet eller sikret opparbeidet.

3.18 Medvirkning
Det bør gjennomføres en god medvirkning, spesielt rettet mot naboene i området.
Kommunen vil at det gjennomføres medvirkning ut over de minstekrav som ligger i PBL Det
må inviteres til informasjonsmøter der naboene informeres om de reelle plangrepene.
Ved varsel om oppstart må det varsles ut over de nærmeste naboene til planen Det bør
holdes et enkelt informasjonsmøte om planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart..
Formålet med møtet vil være delt:
•
•
•

Informere kort om planinitiativet
Informasjon om oppstartsmøtet og føringene kommunen har gitt
Informasjon om videre planprosess og hvordan interesserte parter kan påvirke.

Møtet må informeres om gjennom brev, nettside og annonse i forbindelse med varsel om
oppstart. Møtet bør finne sted 1-2 uker etter at det blir varslet oppstart.

4
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4.1 Samferdsel
Trafikkanalyse
Det er behov for trafikkanalyse i planarbeidet. Analysen må vise beregninger av
turproduksjon fra planområdet. Det skal vises løsninger for gående og syklende i
Sildreveien og rundt planområdet. Trafikkområdet skal omfatte vurderinger av avvikling i
krysset Rv22/ Sildreveien. Trafikkanalysen kan vise om det er behov for tiltak på GSveisystemet. Det må bl.a. tas hensyn til sykehjemmet.
Krav til felles parkering

Det må være felles parkering ved innkjøring, og interne veier bør kun være kjørbare gatetun
kombinert med grøntstruktur. Det må redegjøres for ev. snarveier/turveier til og gjennom
området.
I gjeldene kommuneplanen §1-12.2 Krav til utforming og plassering stilles krav til felles
parkeringsanlegg i sone 3 og 4. Planområdet ligger i sone 3:
Det stilles krav om felles parkeringsanlegg for konsentrert småhusbebyggelse,
boligblokk og terrassehus i sone 3 og 4 (…).
I forslag til ny kommuneplan er det i tillegg satt krav til at parkering skal skje på/ i ett felles
parkeringsanlegg ved områdets adkomst (§ 2-2.2.5 Parkering)

Krav til parkeringsdekning § 1-12.1
Planområdet ligger innenfor sone 3 i parkeringssonene, med tilhørende parkeringskrav:

Krav til gjesteparkering, handicapplasser, og tilrettelegging for el-biler mm. er oppgitt i
kommuneplanens §1.12.
Snuplasser
Det må etableres snuplasser i enden av alle veier (dette gjelder også for private veier). Kryss
kan ikke fungere som snuplass, og snuplass kan heller ikke være del av gang- og sykkelvei.
Det må være snuplass på egen grunn for alle avkjørsler. Antall avkjørsler bør begrenses så
langt det lar seg gjøre. Det blir svært lite grøft/snøopplag om alle skal ha hver sin avkjørsel.
Det vil også føre til mange avkjørsler over et eventuelt fortau.
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| fortau
Fortau som er påstartet ved kryss med Kløverenga Terrasse bør forlenges inn den nye veien
så langt det er hensiktsmessig.

4.2 Vann, spillvann og overvann
Alle VA-anlegg også private skal prosjekteres og bygges etter Lillestrøm kommune sin
gjeldende VA-norm. Denne finnes på hjemmesiden til Lillestrøm kommune:
https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/va-normen/
Som hovedregel skal det settes ned kum i tilknytningspunkt på private ledninger og til
kommunale ledninger. Dette gjelder både vann, spillvann og overvann. Det går kommunale
ledninger (fra 2009) til innerst i Kløverenga terrasse (150 VL, 200 SP, 200 OV). Det går også
kommunale ledninger (fra 1996) til innerst i Fiolbakken (100 VL, 160 SP, 200 OV).
Det gjøres oppmerksom på at dette innspillet ikke er komplett og at det kan komme andre
momenter underveis i planarbeidet.
Vann
Det er generelt dårlig kapasitet i området. Det må etableres ringforbindelse for vannforsyning
inn til området.
•
•

Statisk trykk i VK (183653) innerst i Fiolbakken er 66 mvs.
Statisk trykk i VK (213701) innerst i Kløverenga terrasse er 69 mvs.

Slukkevann
Ved kjøring av vår nettmodell på dagens vannledningsnett, får vi følgende kapasiteter:
•
•

Innerst i Fiolbakken (sid: 183653) Uttak 10 l/s Resttrykk 32mvs
Innerst i Kløverenga terrasse (sid: 213701) Uttak 10 l/s Resttrykk 43mvs.

Resultatene fra vår nettmodell er usikre, og det må utføres tappetest. Se på vår nettside for
hvordan dette håndteres: https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pavann-- og-avlopsnettet/slokkevann-og-vann-til-sprinkleranlegg/
Ved kjøring av vår nettmodell med etablering av ny 150 VL mellom VL innerst i Kløverenga
Terrasse og VL i Villvinveien viser vår nettmodell følgende:
Innerst i Kløverenga terrasse (sid: 213701)
•
•

Uttak 16 l/s Resttrykk 13.5mvs
Uttak 17 l/s Resttrykk 6.8mvs

Merk: Disse resultatene er også usikre. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke foreligger
noen planer fra kommunens side om å etablere en slik VL (ny 150 VL mellom VL innerst i
Kløverenga Terrasse og VL i Villvinveien.
Spillvann
Utbygger må utføre kapasitetsberegninger på spillvannsledningene og dokumentere
tilstrekkelig kapasitet. Kommunen kan bidra med de data vi har for beregninger. Det skjer
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mye nye utbygginger i området bl.a. i Liljeveien som også må hensyntas i
kapasitetsberegningene.
Mulige nye flaksehalser på spillvann ved denne utbyggingen, som må undersøkes nærmere,
er i krysset Fiolbakken og Sildreveien (sid 22268) hvor 160 PVC, 250 PVC og 200 PVC går
sammen til 250 BET spillvannsledning.
Det er også en flaskehals over Kjeller flyplass. Mest sannsynlig er ledningsnettet for
spillvann sprengt nedstrøms, over Kjeller flyplass. Dette må undersøkes nøye før kommunen
kan tillate mer påslipp av spillvann her. Utbedring av spillvannsledningsnettet over Kjeller
flyplass er først mulig å utbedre etter at flyplassen er nedlagt, det er usikkert når dette skjer
mer nøyaktig. Det foreligger derfor ikke planer hos oss for utbedring av ledningsnettet over
flyplassen.
Kommunen har ikke en oppdatert nettmodell for området. Følgende er resultat fra kjøring av
vår nettmodell for spillvann (sist oppdatert i 2017):

Overvann
Det er lite kapasitet på kommunalt overvannsnett nedstrøms. Det tillates derfor ikke påslipp
av overvann til kommunal overvannsledning. Overvannet må tas hånd om på egen tomt.
Eksisterende VK 213701 innerst i Kløverenga Terrasse er en vann- og overvannskum. Det
må bygges en egen overvannskum og VK 213701 må bli kun en vannkum.
VAO-planen må også inneholde en kartlegging av flomveier og løsning for overvannet.
Gjeldende retningslinjer for overvannshåndtering skal følges og finnes på våre hjemmesider:
Kommunen oppfordrer til overflatebasert overvannsdisponering og kan vise til flere gode
løsninger i retningslinjer for overvannshåndtering.
Følgende er resultat fra kjøring av vår nettmodell for overvann (sist oppdatert i 2017):
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4.3 Energiløsning
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Leverandør av fjernvarme er
Akershus energi.

4.4 Renovasjon
I kommuneplan (§ 2-1.2.3 Avfall) er det krav til nedgravde avfallsbrønner.

Avfallsløsning bør legges ved innkjøringen av feltet pga. (krevende terreng, stigning). Det
må vises avfallsløsninger med snuplasser. (ROAF snur ikke i veikryss). Dialog med ROAF
og bør etableres på et tidlig tidspunkt i planprosessen.
Arealer bør avsettes i planen, og det må avklares tidlig i prosessen. Kommunen erfarer at
det det ofte blir dispensasjoner knyttet til avfallshåndtering, i byggesakene, som er uheldig.

4.5 Tekniske krav til planforslaget
Til førstegangsbehandling skal det foreligge godkjent detaljplan for vei, samt godkjent
overordnet plan for vann, avløp og overvannshåndtering (VA-rammeplan). Tekniske planer
må utarbeides av fagkonsulenter på Vei og VA. Kommunen skiller ikke på kvalitet på
kommunale og private anlegg.
Kontaktpersoner i kommunen:
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•
•

Vei - Kirpal Singh, kirpal.singh@lillestrom.kommune.no
VA - Tone Helland, tone.helland@lillestrom.kommune.no

4.6 Øvrig
Ved utbygging kan ikke utbygger regne med å kunne stenge omkringliggende kommunale
veier. Begrensende omkjøringsmuligheter og fremkommelighet for visse typer kjøretøy,
innebærer at utbygger må ta høyde for at tilstøtende veier ikke kan stenges i lengere
perioder, og aldri uten godkjenning fra veiansvarlig. Alle kostnader generert av en midlertidig
stenging, tilfaller utbygger i sin helhet.

5

KONSEKVENSUTREDNING

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 6, VEDLEGG I, Punkt 25. skal nye boligog fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan, konsekvensutredes.
Området er avsatt til fremtidig boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse i gjeldende
kommuneplan. Planforslaget vil dermed være i samsvar meg kommuneplanen og utløses
ikke krav til konsekvensutredning etter § 6.

6

BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER

FORELØPIGE VURDERINGER
Utbyggingsavtale

Eventuell bruk av utbyggingsavtaler følger av plan- og
bygningslovens kap. 17 – Utbyggingsavtaler og
tidligere Skedsmo kommunes kommuneplanbestemmelse § 14 Utbyggingsavtaler (jf. § 11-9 nr. 2) for bruk av
utbyggingsavtaler.
Dette er et forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler
og som er gjeldende for denne delen av Lillestrøm kommune.
Utbyggingsavtaler vil hovedsakelig sikre gjennomføring av
detaljreguleringsplanen
Det synes å være aktuelt med bruk av utbyggingsavtale for å
sikre gjennomføring av ny detaljreguleringsplan. Kunngjøring
av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, bør gjøres
samtidig med kunngjøring av planarbeid.

Problemer med vann og avløp i området
En utbyggingsavtale vil fastlegge finansiering og
gjennomføring av vei- og VA-anlegg inkl. brannvann og grønn
infrastruktur for planområdet. Felt B6 (Brøter østre) hadde i sin
tid problemer med kapasitet for VA anlegg, og det må
undersøkes om dette er blitt forbedret.
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Feltlekeplass
Forslagstiller må løse kravet om feltlekeplass enten innenfor
eller utenfor planområdet, og det er aktuelt med en
rekkefølgebestemmelse som sier opparbeidet eller sikret
opparbeidet.

7

Gjennomføringsavtale

Vurderes underveis i planprosessen

Infrastrukturavtale

Vurderes underveis i planprosessen

UTREDNINGER OG ANALYSER

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

DOKUMENT

OMFANG

Volum- og funksjonsanalyse

Ja, med fokus på volumer og terreng

Byromsprogram

Nei, ikke aktuelt

Illustrasjons-/utomhusplan

Ja, skal vise full utnyttelse

Illustrasjonshefte

Ja, som del av estetisk redegjørelse

Sol-/skyggediagram

Ja, del av volum- og terrenganalysen

Digital 3D-modell

Ja

Grunnforhold – geoteknikk

Ja

ROS- analyse

Ja, benytt DSB sin mal/oppsett og metode

Støy

Ja

Overvann og flom

Ja, VA-rammeplan, jf. VA-norm

Vann og avløp

Ja, VA-rammeplan, jf. VA-norm

Luftforurensning

Ja

Trafikkanalyse

Ja

Veitegninger

Ja
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8

Miljøteknikk/grunnforurensning

Ja

Faktaark for reguleringsplan

Ja

Matjordsplan

Ja. Ønskelig at leveres til
førstegangsbehandlingen.

FAKTAARK

Utfylt faktaark skal foreligge til førstegangsbehandling og følge saken som et selvstendig
dokument. Når saksbehandler har mottatt planforslaget, og dette anses som komplett,
sendes saksbehandler lenke til utfyllingsskjema på e-post til forslagsstiller. Forslagstiller
fyller ut spørreskjemaet med nøkkeldata.
Faktaarket skal inneholde de viktigste nøkkeldataene for reguleringsplanen, for eksempel
planområdets størrelse, arealformål og type bebyggelse. Faktaarket vil også benyttes til å
sammenligne ulike detaljreguleringsforslags egenskaper, til å samle inn data og statistikk, og
presenteres i et presentasjonsformat som viser statistikk, grafer og kart.

9

BEHOV FOR VIDERE AVKLARING

Uenighet om utnyttelse
Forslagsstiller har forventning om en høyere utnyttelse enn hva planavdelingen mener at er
ønskelig for området. Forslagstiller ser for seg en BYA på 45-50% for delfeltene som vil bli
regulert til bolig. Planavdelingen sin holdning er at riktig utnyttelse ligger noe lavere, og viser
til foreslått maksimum BYA på 35 % for konsentrert småhusbebyggelse i forslag til ny
kommuneplan for Lillestrøm kommune. Planavdelingens oppfatning er at interne kjøreveier
(som reguleres til vei/ gatetun kombinert med grøntstruktur) ikke inngår i
beregningsgrunnlaget for BYA. Det samme gjelder for formål som renovasjon og offentlig
lekeplass.

Vann-/avløp
Forslagstiller antar, siden kommunen påpeker utfordringer på det eksisterende nettet, at
Lillestrøm kommune også har planer for å løse dette uavhengig av utbyggingen av Kjeller
B7. Forslagstiller mener at løsninger og fordeling av ansvar må avklares i eget særmøte
med fagseksjonen i kommunen. Planavdelingen, og fagseksjon for Miljøteknikk, har som
utgangspunkt og holdning er at det er utbygging som utløser nytt behov, og hovedsakelig må
stå for utbedringer for å dekke nødvendig behov. Kommunen leverer tallene for dagens
kapasitet, som forslagstiller må forholde seg til. Det er riktig at det er utfordringer på
eksiterende nett, men det vil ikke ha en tilbakevirkende kraft, og kommunen kan ikke bidra
vesentlig inn ved nye utbygginger som utløser ytterligere behov.

10 VIDERE PROSESS
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10.1 Konklusjon kommunens holdning til planønsket og oppstart av planarbeid
Oppstart av planarbeid anbefales, og kan varsles. Varslingsområdet skal være i tråd med
illustrert kartutsnitt nedenfor.
.

10.2 Kartutsnitt med markering av varslingsområde
Areal avsatt til boligformål, eiendom gnr/bnr. 29/1147, samt ekstra areal ved adkomst

10.3 Øvrige avklaringer
•
•

Kravet til fagkyndighet er oppfylt.
Det er ikke aktuelt å bringe plansaken inn for regionalt planforum

10.4 Dialogmøter
Planavdelingen ønsker å gjennomføre flere dialogmøter underveis i planarbeidet, før
innsending av planforslag. Foreslåtte tematiske dialogmøter er:
• Volum- og terrenganalysen
• samferdsel
• V/A og overvann
• kart og bestemmelsesmøte når det foreligger et planforslag bortimot klart til
innsendelse.
Listen er ikke uttømmende. Om det er hensiktsmessig kan tema kombineres i samme møte.
Møtene avtales underveis i planprosessen
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11 VARSEL OM OPPSTART
Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal benyttes finnes på Lillestrøm kommunes
hjemmesider. Forslag til annonse, SOSI-fil med planomriss og eierlister skal sendes til
kommunen v/ Lena Skjølås Bilic LenaSkjolas.Bilic@lillestrom.kommune.no for godkjenning.

12 GENERELL INFORMASJON
På kommunens hjemmeside finnes materiale for utarbeidelse av reguleringsplaner. Her
ligger blant annet nødvendige og oppdaterte maler for varsling, planbeskrivelse og
bestemmelser. Før innsendelse skal kart- og bestemmelsesmøte være gjennomført.
For at et planforslag skal være komplett må følgende materiale innsendes kommunen (i én
samlet forsendelse) til postmottak@lillestrom.kommune.no:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivelse (i Word-format)
Forslag til reguleringsbestemmelser (i Word-format)
Reguleringsplankart i alle nødvendige vertikalnivåer (pdf og nyeste sosi, 1:1000 og
A3 – se for øvrig sjekkliste)
Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse
All dokumentasjon listet opp i referatets punkt 7 samt evt. andre nødvendig
dokumentasjonskrav
Eierliste – gnr/bnr. må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til kommunen
Kopi av alle innkomne forhåndsuttalelser ved planoppstart
Kopi av planoppstartsannonsen

Dersom planprosessen står stille over ett år, ny kommuneplan vedtas eller det skjer ting i
omgivelsene som gir endrede forutsetninger for planarbeidet, kan kommunen kreve nytt
oppstartsmøte.
Det gjøres oppmerksom på at hverken oppstartsmøtet eller referatet gir partene særskilte
rettigheter senere i saksbehandlingen. Nabo- eller beboerprotester, krav fra offentlige
myndigheter m.m., vil kunne føre til krav om endring av prosjekt og/eller fremdriften for
prosjektet.
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