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1 Bakgrunn for reguleringsarbeidet  
Norsk Gjenvinning m3 sendte inn to forespørsler om regulering i samme område omtrent samtidig. 
En forespørsel om omregulering i nordre del av eksisterende massemottak og et nytt planinitiativ i 
sør. Lillestrøm kommune ba den 7.2.2020 om at disse to planene blir sett på i sammenheng og at 
det blir en felles reguleringsplan. 
 
Reguleringsplan for massedeponi og ny fylkesveg på Asak ble vedtatt 13.11.2013 av 
kommunestyret i Sørum. Da hadde oppfyllingsarbeidene sør i ravinedalen pågått gjennom flere år, 
den siste tiden ved dispensasjon fra plankravet i påvente av endelig vedtatt og gyldig 
reguleringsplan for oppfylling for omlegging av Fylkesvegen. Gjennomføring av denne 
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reguleringsplanen er i dag kommet langt. Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Asakveien 
fra Haldenveien til Engeli ble vedtatt 27.5.2015. Veganlegget er ferdigstilt og åpnet. 
 
Gjeldende reguleringsplan for massedeponi og omlegging av Asakveien og den nordre delen av 
reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Asakveien foreslås omregulert. I tillegg utvides 
planområdet i området der de to planene møtes. 

2 Planstatus og reguleringsprosess 
 

2.1 Beliggenhet og planavgrensning 
Planområdet ligger på Asak i tidligere Sørum kommune. Gårds- og bruksnummer som inngår i 
planområdet er 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 256/4 og 329/30. Det er i foreslått planavgrensning for 
varsling tatt med ekstra areal i sørvest for å være sikre på at et stort nok område varsles. Det skal 
under planarbeidet vurderes hva som er geoteknisk nødvendig og planområdet justeres etter dette. 
 

 
Figur 2.1: Illustrasjon av forslag til ny plangrense hentet fra planinitiativet. 
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2.2 Kommuneplan 2019-2031 for Sørum 
I gjeldende kommuneplan er området innenfor gjeldende reguleringsplaner avsatt til Andre typer 
bebyggelse og anlegg - massemottak. Resterende areal er avsatt til LNF.  
 
Utvidelsen går utenfor området som er satt av til massemottak i kommuneplanen. Dette er ikke i 
samsvar med kommuneplanbestemmelsene § 5.6 som sier at massemottak skal avsettes i 
kommuneplanen. Det er likevel mulig å gjøre unntak dersom begrunnelsen er god nok. Ved 
regulering av  massemottak i LNF-områder må det fremkomme tydelig i saken at det er et avvik fra 
kommuneplanen. Forbedret arrondering av landbruksjord kan ikke alene begrunne massemottak 
på dyrka mark. Stabilitetsforbedring og bedre håndtering av overvann kan begrunne en utvidelse, 
men utvidelsen må ikke være større enn det som er nødvendig for å ivareta disse hensynene. 
 
Deler av området er båndlagt i kommuneplanen etter skredet ved Asak, og båndleggingen må 
oppheves i reguleringsplanen. Dette forutsetter at planen må oppfylle kravene til dokumentasjon av 
sikkerhet mot skred som fremgår av kommuneplanens § 7.6. Det må påregnes uavhengig 
kvalitetssikring av geoteknikk i hht. NVEs veileder. 
 

 
Figur 2.2: Utsnitt av kommuneplan 2019-2031 for Sørum. 
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2.3 Gjeldende reguleringsplaner 
2.3.1 Plan-id 0226_227 Massedeponi og ny fylkesveg på Asak  
Området er regulert til LNFR-formål kombinert med deponiområde som skal tilbakeføres til LNFR-
areal. Det er også regulert et område til annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – 
sedimenteringsbasseng. I tillegg er det i forbindelse med nye Asakveien regulert areal til kjøreveg, 
gang- og sykkelveg, annen veggrunn – grøntareal og kollektivholdeplass. 
 
Hensikten med gjeldende plan er å legge til rette for rasjonell landbruksdrift etter at deler av 
planområdet er benyttet til inert deponi for rene og lett forurensede masser. Areal for massedeponi 
skal kunne tilbakeføres til fulldyrka jord for matproduksjon. Planen skal også bedre den trafikale 
situasjonen for fylkesvei 256 (Asakveien) og bomiljøet i Asakgrenda ved omlegging av fylkesveien 
vest for grenda, krysset Asakveien/Haldenveien og for Mjønerudveien.  
 
2.3.2 Plan-id 0226_246 Gang- og sykkelvei Asakveien fra Haldenveien til Engeli  
Området er regulert til kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn – både tekniske anlegg og 
grøntareal, kollektivholdeplass, landbruksformål og midlertidig rigg- og anleggsområde. 
 
Hensikten med planen er å regulere gang- og sykkelveg langs Asakveien fra Haldenveien til 
Engeli. Det er behov for avbøtende tiltak i form av støttefylling og avskjæring for å sikre stabiliteten 
i området. 
 

 
Figur 2.3: Gjeldende reguleringsplaner i området. 
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2.4 Regionale planer 
 
2.4.1 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Regional plan for areal og tranport legger opp til å redusere transport og klimautslipp, samt en 
arealbruk som ikke fortrenger landbruket. 
 
2.4.2 Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
Den regionale planen for masseforvaltning skal bidra til å sikre arealer for massemottak, 
gjenvinning og lovlig deponering. Den skal også bidra til å redusere miljø- og samfunnsbelastning 
fra masseuttak, massehåndtering og massetransport. 

3 Presentasjon av planønsket 
Formålet med planendringene er å:  

1. Bedre områdestabiliteten  
2. Sikre bedre overvannshåndtering  
3. Bedre/optimalisere forholdene og forutsetningene for maskinell jordbruksdrift og 

matproduksjon 
 
Tiltaket/planendringen i nordre del innebærer en endring i endelig terreng der konkave søkk 
korrigeres og får en konveks form på et begrenset areal for å sikre tilstrekkelig avrenning på 
dyrkingsarealene. Kotelinjene er trukket ut over gjeldende reguleringsgrense for å vise tilpasningen 
til omliggende innmark for blant annet å ivareta de landbruksfaglige, estetiske og VA-tekniske 
hensynene. Innregulert fylkesveg vil ikke endres på noen del, verken vertikalt eller horisontalt. 
Endret kotering nord for ny Mjønerudvei krever revidert byggeplan for sideareal/grøfter. Gjeldende 
regulering har en annen måte å håndtere overvann og detaljprosjekteringen var ikke knadd godt 
nok. Etterpåklokskapen sier at det burde vært gjort annerledes. Forslagsstiller har hatt dialog med 
Forsøksringen som anbefaler å få gjort om deler av tiltaket. 
 
Tiltaket/planendringen i sør omfatter oppfylling på østsiden av den nye Asakveien. Endringene 
består i hovedsak av oppfylling av forsenkning i terrenget, fjerning av den gamle Asakveien og 
istandsetting til dyrkingsareal. Tilpasning til innmark utenfor oppfyllingsarealet inngår. 
Terrengendringen omfatter også avtaking av masser på en kul. Avtaking av masser på denne 
kulen inngår også i gjeldende reguleringsplan for gang- og sykkelvegen langs Asakveien.  
 
Det ønskes samtidig å rydde opp med hensyn til overlappende og til dels noe motstridene krav i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Forslagsstillers begrunnelse: 

• Ny terrengform skal redusere risikoen for erosjon av matjordlag. 
• Lavere helningsgrad skal gjøre jordbruksdriften bedre og tryggere. 
• Stabiliteten skal forbedres. 
• Endret terrengform skal sikre optimal arrondering av tilgrensende dyrkingsareal 
• Konveks terrengform på flata i nord, i stedet for gjeldende reguleringsplans konkave, skal gi 

bedre skjerming for innsyn til naboer fra ny fylkesvei. 
• Terrengendringene skal skjerme mer for støy fra ny fylkesvei. 
• Endret terrengform skal også gi et bedre landskapsbilde ved at ny fylkesvei blir mindre 

dominerende i landskapet. 
• Forslagsstiller begrunner også tiltaket med at de under anleggstiden er med på å dekke et 

tilbudsunderskudd av massemottak/deponier. 
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Forslagsstiller opplyste i oppstartsmøtet at det kan bli aktuelt å søke dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan i nord for å sikre Norsk Gjenvinning sin opprettholdelse av drift mens 
reguleringsplanarbeidet pågår. 
 

4 Kommunens tilbakemelding – hensyn som skal ivaretas i 
planarbeidet 

4.1 Sosial infrastruktur (skole, barnehage o.l.) 
Ikke relevant. 
 

4.2 Teknisk infrastruktur 
 
4.2.1 Samferdsel 
Det er en ulempe at utvidelse av massemottaket vil gi mer trafikk over en lengre periode enn 
tidligere fastsatt, særlig på fv. 171 fra E6. 
 
Det foreligger avtale med Statens vegvesen med garantier for fullføring av omlegging av 
fylkesveien, GS-veg og andre tilhørende anlegg. Denne avtalen må trolig også reforhandles med 
fylkeskommunen. 
 
Det er omtalt i planinitiativet at det må gjøres en liten endring i byggeplan for Mjønerudveien. Dette 
er en kommunal vei, endringen må avklares med kommunen,ikke med fylkeskommunen. 
 
4.2.2 Vann 
Dersom det skal anlegges brakkerigger med innlagt vann, må det undersøkes hvor langt det er til 
nærmeste vannledning. Ved etablering av brakkerigger må det installeres tilbakeslagssikring. 
Tilbakeslagssikring av kategori 4 er påkrevd ved vask av anleggsmaskiner.  
 
Forslagsstiller opplyste i oppstartsmøte at eksisterende rigg antas benyttet, men at de må ha ny 
rigg til vegtraséen da dagens rigg ligger på vegtraséen. 
 
4.2.3 Spillvann 
Dersom det forekommer utslipp av avløpsvann under arbeidet og det ikke er muligheter for 
tilkobling til kommunal spillvannsledning, skal det søkes om utslippstillatelse (utslippstillatelse må 
være på plass før arbeidet kan starte opp). 
 

4.2.4 Overvann 
Overvann skal ikke føres til spillvannsledning (må håndteres lokalt). Anleggsvann skal behandles 
før utslipp til resipient. Overvann må om nødvendig renses i to eller flere trinn (sedimentering og 
filtrering), dette innebærer dokumentasjon ved prøvetaking i anleggsfasen. Det er grenseverdi på 
100 mg SS/l før utslipp til vassdrag.  
  
Dersom anleggsvirksomheten utløser stoffer som kan medføre risiko for skadevirkninger i 
vassdrag, må det innhentes tillatelse fra Fylkesmannen. 
 
Positivt at det er anlagt sedimenteringsbasseng i området. Viktig at dette følges opp videre og at 
tillatelser innhentes i forhold til en eventuell utvidelse. 
 
Se også kapittel 4.4.4. 
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4.2.5 Kommunale ledninger og oppfylling på østsiden av den nye Asakveien 
Det ligger kommunale ledninger i grunnen på østsiden av den nye Asakveien. Som et 
utgangspunkt tillates det ikke overfylling av kommunale ledninger. Eventuell oppfylling må søkes 
om spesifikt. Grunnforholdene gjør at ledningene i utgangspunktet er vanskelig tilgjengelig. Skal 
det legges masser over disse ledningene må ledningene legges om. 
 
Kommunen spiller inn et ønske om at det tas med en spillvannsledning opp til Mjønerudveien og at 
dette tas inn som et rekkefølgekrav for å få lov til å fylle opp mer. Hvem som skal ta kostnadene 
ved en slik anleggelse må avklares i planarbeidet, da dette ikke er et tiltak som er nødvendig for 
gjennomføring av planforslaget, men et behov for nærliggende boligeiendommer. 
 
Kommunen skiller ikke på kvalitet på kommunale anlegg og private anlegg.  
 
Dersom veioppbyggingen utsettes, må det foreligge påkravsgaranti for bygging av veien. 
 

4.3 Friluftsliv og grønnstruktur 
 
4.3.1 Friluftsliv  
Det er et svært viktig friluftslivsområde i umiddelbar nærhet til planområdet, altså det som er 
arealer i forbindelse med Klatreparken Høyt og lavt og tilgrensende arealer. Se utdrag fra 
Naturbase som viser tidligere Sørum kommunes kartlegging og verdisetting av friluftsområder 
nedenunder. Det bør vurderes i planprosessen om det kan være behov for turvei inn til 
friluftsområdet, eller andre tiltak som gir økte muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Det må i alle 
fall ikke forringes muligheter for å komme til eller forhindre ferdsel og adkomst til friluftslivsarealer 
utenfor planområdet.  
 

 
Figur 4.1: Utsnitt fra Naturbase over viktig friluftslivsområde. 
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Figur 4.2: Utdrag fra Naturbase for viktig friluftslivsområde. 

 
4.3.2 Medvirkning 
Kommunen oppfordrer til at det gjennomføres medvirkning i forbindelse med friluftsliv i denne 
planprosessen, siden kommunen i mange tilfeller ikke kjenner til bruk, stier, tråkk, eller andre 
friluftslivsformål som kan være viktige for lokalbefolkningen i planområdet. Jeger- og 
fiskeorganisasjoner, velforeninger, orienteringslag, ski-klubber, skole/SFO, speider og historielag 
kan være aktuelle parter å invitere inn til medvirkningsprosess.  
 
4.3.3 Planting av trær 
Kommunen henstiller til at det vurderes planting av ny vegetasjon langs nye 
samferdselsforbindelser i planområdet, eksempelvis trær langs g/s-vei o.l. I et så stort planområde 
med mye nytt terreng og fordrøyningsproblematikk kan trær binde jorda/forhindre erosjon, de har 
effekt for å ta opp overvann, trær er positivt i CO2-regnskap samt at de gir årstidsvariasjon, og 
bidrar til at veganlegg ikke blir så monotone/mer estetiske. 
 
Forslagsstiller kommenterte til dette punktet at det kan være problematisk med trær i områder hvor 
det er deponert inerte masser (lett forurensede masser), da røtter kan trekke opp forurensning. Det 
er ofte heller ikke ønskelig landbruksdriftsmessig med områder med trær som deler opp 
landbruksarealene. Kommunen er inneforstått med disse hensynene, men spiller likevel inn at det i 
planarbeidet skal vurderes om det er steder det likevel kan passe å plante trær, eksempelvis  langs 
vegtraséen. 
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4.4 Naturmangfold 
4.4.1 Naturmangfoldloven 
Det forventes at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 svares ut i saken og at 
planforslagets konsekvenser for naturmangfoldet utredes. 
 
4.4.2 Raviner 
Ved foreslått planavgrensning ligger det raviner av svært høy verdi. Det ser ut til at 
planavgrensningen er foreslått slik at en del av planområdet øst for Asakveien omfatter ravinen. 
Området grenser også til A-ravine øst for Asakveien. Raviner er aktive systemer, erosjon og små 
ras i raviner er en naturlig prosess. Oppfylling, bakkeplanering og/eller bekkelukking vil ødelegge 
ravinen som aktivt system. Alle andre irreversible inngrep vil også forringe verdien. Hvis vi 
ødelegger et ravinesystem er det gått tapt for alltid, iallfall i et menneskelig tidsperspektiv. 
Massemottak kan ikke tillates i disse ravinene, og det må legges inn en buffersone på minst 20 
meter mot ravinen der inngrep ikke tillates. 
 
Kommunen viser til retningslinje til § 7 i kommuneplanen: 
I områder som gjennom kommunens naturtyperegistreringer er kartlagt som ravinedal eller annen 
naturtype med verdien «svært viktig» (tilsvarende A-verdi) eller «viktig» (tilsvarende B-verdi) skal 
tiltak som kan forringe naturverdiene unngås. I områder som omfatter naturverdier med verdien 
«lokalt viktig» (tilsvarende C-verdi) skal alle tiltak som kan forringe naturverdiene tilstrebes unngått. 
Med tiltak menes oppfyllinger og utgravinger i dalbunn og på tvers av ravine. Klima- og miljøtiltak i 
landbruket, og øvrige mindre, ikke- søknadspliktige landbrukstiltak, som ikke er vesentlige 
terrengendringer, er ikke omfattet av retningslinjen. 
 
4.4.3 Fremmede arter 
Det er registrert flere fremmede arter innenfor/ved foreslått planavgrensning. Planarbeidet må se 
på tiltak for å hindre spredning av fremmede arter. 
 
4.4.4 Vannforskriften og overvann 
Det bør redegjøres for planforslagets eventuelle konsekvenser for vassdrag og resipienter. Arealet 
har avrenning mot sør til Asakbekken. Tiltaket må ikke redusere muligheten for å oppfylle kravene i 
vannforskriften om å sikre god forvaltning av vannforekomster i forhold til økologisk og kjemisk 
vannkvalitet i henhold til EUs rammedirektiv.  
 
I planinitiativet står det at i anleggstiden kan en gjennomføring av planforslaget påføre 
vannresipient nedstrøms en negativ virkning med tanke på mottak av gravemasser og annet. 
Planarbeidet bør se på tiltak for å unngå dette. 
 
For å minske risiko for forurensing, flom og skred, er det viktig med en god overvannshåndtering i 
anleggsfasen, ved drift av deponiet og etter at deponiet er avsluttet. Det bør være en oppfølging av 
sigevannet fra deponiet også etter at deponiet er avsluttet. 
 

4.5 Eiendomsforhold  
Planforslaget utløser ikke nye behov for å endre eiendomsgrenser. Behov for endring av 
eiendomsgrenser som følge av ny fylkesveg og fjerning av den gamle fylkesvegen utløses av 
gjennomføring av gjeldende reguleringsplan. 
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4.6 Planavgrensning, kotehøyder og volum 
 
4.6.1 Planavgrensning 
I tidligere møter med forslagstiller har de ytret ønske om terrengendring i nordre del som lå utenfor 
det som da var foreslått som planavgrensning. Nå ser det ut til at planavgrensningen er flyttet 
utover, slik at dette kommer innenfor planområdet. Det er viktig å få belyst og vurdert alle aktuelle 
tiltak, slik at de enten blir tatt med i planen, eller blir avvist med signaler om at kommunen er 
negativ til senere dispensasjoner. Dette gjelder selv om det er terrengendringer under 3 meter. 
Foreslått plangrense omfatter deler av rasområdet, dette bør unngås. Å regulere selve rasområdet 
er følsomt med tanke på de som ikke er funnet. Dersom rasområdet av ulike årsaker må være med 
i planområdet, bør det framgå av varselet at det ikke skal fylles opp eller gjøres inngrep i dette 
området. Dernest, dersom geoteknikerne sier at det må gjøres inngrep i rasområdet, må det 
fremgå at dette er nødvendig av hensyn til sikkerheten i området. 
 
Ravinene må unngås, se omtale i avsnitt om naturmangfold. 
  
4.6.2 Kotehøyder og volum 
I planforslaget må det inngå en innmåling av dagens terreng, som grunnlag for å vurdere hvor mye 
som skal fylles opp. Framtidig oppfylling må fastsettes både med koter i kartet og med profiler. Det 
er også av avgjørende betydning at volum oppgis, både av allerede oppfylte masser og av 
endringen. Det må fremgå volum både som ferdig planert oppfylte masser, og volum av «løse 
masser» for å angi transportmengde.  
 
Forslagsstiller opplyste i oppstartsmøtet at det jevnlig kjøres med drone. Det gjøres innmålinger 
med drone minst årlig og tas bilder oftere. 
 

4.7 Landbruk 
Bioforsk har sett på forholdene rundt etablering av fulldyrka jord etter terrenginngrep (Bioforsk 
rapport 12/2015). Konklusjonen er at man generelt ikke kan regne med å lage identiske eller bedre 
jordsmonn enn det som var opprinnelig før terrenginngrepet/flyttingen. Dette da jordas poresystem 
for transport av vann, næringsstoffer og luft til planterøttene ødelegges ved flytting. Oppbyggingen 
av et nytt effektivt poresystem er en relativt langsom prosess, og krever bl.a. aktiv jordfauna med 
ulike meitemarkarter.  
 
Ifølge rapporten fra Bioforsk (12/2015) er det en del viktige forutsetninger som må være til stede 
for at resultatet skal bli best mulig: 

- Jorda må være lagelig ved uttak dvs. ikke inneholde for mye vann som medfører fare for 
pakking eller komprimering ved kjøring og transport 

- Topplaget (matjordlaget) må tas av nøyaktig og ikke blandes med underliggende jord med 
lavere moldinnhold 

- Matjordlaget må skjermes for ugrasfrø i lagringsperioden 
- Underliggende lag (B-sjikt) som har god struktur og rotutvikling må legges tilbake i samme 

dybde 
- Transport og utlegging av jord må foregå under tørre forhold (fortrinnsvis vår/forsommer, 

eller umiddelbart etter høsting), alternativt på jord med tele 
- En bør unngå å bruke bulldoser til planering da det gir stor spordekning og dyptgående 

komprimeringsskader/pakkingsskader. Hjullastere bør bare brukes på forsterkede 
anleggsflater og anleggsveier 

- Bruk av faste, midlertidige kjøreveier for massetransport er viktig. En kan nytte dumper for 
massetransport på slike veier. Bruk av stor, beltegående gravemaskin for utlegging av jord 
har gjennomgående gitt gode resultater og lite komprimering 
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- Dreneringssystemer må planlegges og etableres samtidig med opparbeidelse av arealer 
etter terrenginngrep 

- Hydrotekniske tiltak som begrenser avrenning under etablering og etter ferdigstillelse bør 
inngå i planene 

4.8 Barn og unges interesser i planarbeidet/planforslaget 
Barn og unge bør vurderes tatt med på medvirkning i forbindelse med friluftsliv og ferdsel i 
området. 
 

4.9 Folkehelse 
En omregulering og utvidelse til videre drift av deponiet vil føre til økt/forlenget støybelastning 
for beboerne langs adkomstvegen til deponiet. 
 

4.10 Støy (utredning) 
Støy må utredes. I planinitiativet er det skrevet at terrengendringene skal skjerme mer for støy fra 
ny fylkesveg. Dette må dokumenteres i planarbeidet. 
 
En forlengelse av driften over flere år vil føre til forlenget periode med støy fra massemottaket og 
fra trafikk til mottaket. Dette må utredes. 
 
Støygrenser er i dag fastsatt gjennom tillatelsen fra Fylkesmannen. Åpningstider er regulert i 
gjeldende plan. Kommunen ønsker at regulering av åpningstider videreføres. 
 

4.11 Geoteknikk 
Planforslaget begrunnes først og fremst i områdestabilitet og håndtering av overvann, dernest i 
bedre forutsetninger for jordbruksdriften. Det er i dette området SVÆRT viktig med vurdering av 
områdestabilitet. Det vil bli krevd uavhengig kontroll av den geotekniske vurderingen. 
 

4.12 Estetikk, volum- og funksjonsanalyse, illustrasjoner 
Terrengendringene må illustreres i planforslaget. Det er i planinitiativet skrevet at endret 
terrengform gir et bedre landskapsbilde ved at ny fylkesvei blir mindre dominerende i landskapet. 
Dette må vises med illustrasjoner i planforslaget. 
 

4.13 Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav 
 
4.13.1 Rekkefølgekrav VA 
 
Før rammetillatelse  
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge: 

- Godkjent helhetlig VA- rammeplan inkludert overvannshåndtering. 
 

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

- Godkjent detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg 

Før første igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken kan gis skal: 
- Driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg) være 

gjennomført og godkjent. 

Før bebyggelse tas i bruk  
Før bebyggelse kan tas i bruk skal: 



 

 
Dokumentnummer: PLAN-20/01217-13 Side 12 av 15 

 

- 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 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 spiller inn et ønske om at det tas med en spillvannsledning opp til Mjønerudveien og at 
dette tas inn som et rekkefølgekrav for å få lov til å fylle opp mer, jf. kapittel 4.2.5. 
 

5 Dokumentasjon 
Jamfør gjennomgangen over er dette de vedlegg/utredninger som kommunen foreløpig mener er 
nødvendige i plansaken. Dersom et planforslag sendes inn må all dokumentasjon sendes inn 
samtidig. Mottaker er postmottak@lillestrom.kommune.no. Det tas forbehold om at den videre 
planprosessen kan føre til at det blir nødvendig med nye dokumentasjonskrav. 
Dokument Omfang 
Illustrasjonsplan/utomhusplan Ja. Skal vise full utnyttelse 
Illustrasjonshefte  
Sol-/skyggediagram  
Digital 3D-modell Ja 
ROS-analyse Ja, alltid 
Geoteknikk Ja 
Støy Ja 
Overvann VA-rammeplan, jf VA-norm 
Vann- og avløp VA-rammeplan, jf VA-norm 
Luftforurensning Nei 
Trafikk Ja 
Veitegninger Ja 
Miljøteknikk/grunnforurensning Ja 
Hydrologi Ja 

  

6 Uenighetspunkter og avklaringspunkter 
6.1 Uenighetspunkter 
 
6.1.1 Kotehøyder og volumbegrensning 
Forslagsstiller ønsker å drøfte hvorvidt det er nødvendig med regulering i form av maksimalt 
fyllingsvolum, da koteringen i plankartet angir endelig terrengform og derved styrer maksimalt 
innkjørt volum. Forslagsstiller vurderer det slik at plankart med koteanvisning ivaretar 
planmyndighetenes behov for å regulere oppfyllingen, og at det ikke er nødvendig å regulere 
volum i tillegg. Forslagsstiller mener derfor at det i utgangspunktet ikke skal være nødvendig med 
volumbegrensning i reguleringsbestemmelsene så lenge plankartet benytter 1-meterskoter for å 
styre deponiets utforming og «underliggende» masser/volum. 
 
Kommunen er ikke enig i dette. Kommunen ønsker både koteangivelse og volumbegrensning i 
planen og mener det er av avgjørende betydning at volum oppgis, både av allerede oppfylte 
masser og av endringen. Det må fremgå volum både som ferdig planert oppfylte masser, og volum 
av «løse masser» for å angi transportmengde. 

mailto:postmottak@skedsmo.kommune.no
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6.1.2 Konsekvensutredning 
Forslagsstiller mener at det ikke er behov for konsekvensutredning, mens kommunen mener at 
planønsket faller inn under konsekvensutredningsforskriften, jf. kapittel 7. 
 

6.2 Avklaringspunkter 
 
6.2.1 Planavgrensning 
Planavgrensningen må avklares i den videre planprosessen. Det varsles et større område for å 
være sikker på at tilstrekkelig areal er varslet. Planområdet skal i endelig planforslag ikke være 
større enn det som er geoteknisk nødvendig. 
 

7 Konsekvensutredning 
Planønsket faller ikke inn under § 6 eller § 7 om planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes. 
 
Planønsket, som er en fylling på over 50 000 m3

 masse, faller inn under § 8 – planer og tiltak som 
skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og Vedlegg II - 
Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere. Punkt 
11k i Vedlegg II lyder: Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ 
masse. Det betyr at planen skal konsekvensutredes dersom tiltaket kan få vesentlige virkninger 
etter § 10. 
 
Planen faller inn under § 10 d) og anses derfor å ha vesentlig virkning på miljøet:  
Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 
eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet. 
 
Ett av hovedformålene med planen er å bedre forholdene for maskinell jordbruksdrift og 
forslagsstiller har vurdert at planen derfor ikke får vesentlige virkninger etter § 10 punkt d. 
Planinitiativet innebærer ingen varig omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord. Ved ferdigstillelse 
skal planene bedre forutsetningene for fôr- og matproduksjon. 
 
Veilederen Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om 
konsekvensutredninger sier at omdisponering av LNFR-areal normalt vil utløse 
konsekvensutredning og at med omdisponering menes at tiltaket beslaglegger arealene LNF(R) i 
kommuneplanens arealdel varig slik at disse ikke kan tas i bruk til landbruksproduksjon igjen. Dette 
støtter forslagsstillers begrunnelse om at det ikke utløses krav om konsekvensutredning, men 
veilederen sier også at det må gjøres en konkret faglig vurdering, der arealkategori og jordkvalitet 
er viktige utgangspunkt. Kommunen stiller seg bak veilederen når den sier at det kun gjelder varig 
omdisponering slik at arealene ikke kan tas i bruk til landbruksproduksjon igjen, men mener også 
at det er et moment at massemottak er et byggeformål i seg selv, og at fyllmassene blir liggende 
permanent. Erfaring viser at man generelt ikke kan regne med å lage identisk eller bedre 
jordsmonn enn det som var opprinnelig før terrenginngrep/flytting. Det tar mange år å få opp 
kvaliteten og produksjonen på landbruksjorda.  
 
Planen vil også falle inn under § 10 e) Områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er 
overskredet. Vannforskriften §§ 4-8 nedfeller miljømålene for vannforekomster. Asakbekken med 
tilhørende vannforekomster har dårlig økologisk- og kjemisk tilstand, jf. databasen VannNett. 
Veilederen Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om 
konsekvensutredninger sier at «dersom grenseverdiene for god økologisk og kjemisk tilstand er 
overskredet slik at økologisk og/eller kjemisk tilstand allerede er dårlig, bør virkningen av plan og 
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tiltak konsekvensutredes». Det betyr at planen skal konskvensutredes selv om eksisterende 
massemottak har anlagt sedimenteringsbasseng og har gjort tiltak for å hindre forurensning. 
 
Planen faller også inn under § 10 h) Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer som ras, 
skred eller flom. Forslagsstiller har i sin vurdering lagt vekt på at tiltakene som planen åpner for 
skal bedre lokal- og områdestabiliteten og derved redusere risikoen for alvorlige ulykker og/eller 
katastrofer når arbeidene er gjennomført. Det betyr ikke at det ikke kreves konsekvensutredning. 
Veilederen Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om 
konsekvensutredninger sier at «dersom en plan eller et tiltak kan gi økt fare for alvorlige flom- 
og/eller skredsituasjoner, vil dette normalt utløse konsekvensutredning. Dette omfatter planer og 
tiltak som i seg selv medfører økt fare (sannsynlighet) for alvorlige flom- og skredsituasjoner, og 
planer og tiltak som foreslås lokalisert i områder hvor det fra før foreligger fare for flom eller skred». 
Med områdets historie må dette absolutt sies å være et område hvor det fra før foreligger fare for 
skred.  
 
Planområdet berører også et viktig ravineområde og ligger i nærheten av et viktig friluftsområde.  
 
Selv om omdisponering av LNFR i seg selv ikke utløser krav om konsekvensutredning vurderer 
kommunen det til at planen faller inn under flere punkter i § 10 og at det til sammen er krav om 
konskevensutredning. Planen skal konsekvensutredes, men ikke ha planprogram eller melding.  

8 Oppstart, formål, planavgrensning – konklusjon 
Kommunen konkluderer med at planarbeidet kan starte opp. Geoteknikk, spesielt områdestabilitet 
blir svært viktig. Naturmangfold må vurderes og raviner må hensyntas. Endelig planavgrensning 
må avklares i planarbeidet.  
 
Utvidelsen går utenfor området som er satt av til massemottak i kommuneplanen. Dette er ikke i 
samsvar med kommuneplanbestemmelsene § 5.6 som sier at massemottak skal avsettes i 
kommuneplanen. Det må begrunnes godt nok hvorfor det skal tillates unntak fra kommuneplanen. 
 
Forhandlinger om utbyggingsavtale skal varsles samtidig med oppstart av planarbeidet. Det må 
forhandles ny utbyggingsavtale eller eksisterende utbyggingsavtale må reforhandles. 
 
Deponier som tar imot inert avfall reguleres av avfallsforskriften kapittel 9: Deponering av avfall. 
Fylkesmannen er myndighet og det er krav til egen tillatelse fra Fylkesmannen. 
 
Det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen til mottak av inerte og lettere forurensede masser 
innenfor rammene av gjeldende reguleringsplan. Ved omregulering må det søkes om endring av 
tillatelsen. Til tillatelsen er det knyttet vilkår som er relevante for omreguleringen og for 
reforhandling av utbyggingsavtalen. 
 
Mange er preget av raset og følgene det fikk, og selv om raset ikke legger noen direkte hindringer 
for dette planarbeidet er det viktig å ha i bakhodet at det er mye følelser knyttet til alt som gjøres i 
dette området. 
 
Kravet til fagkyndighet er oppfylt.  
 
Det er ikke aktuelt å bringe saken inn for regionalt planforum. 
 
Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal benyttes finnes på Lillestrøm kommunes 
hjemmeside. Forslag til annonse, sosi-fil av planomriss og eierliste inkludert gnr/bnr skal sendes til 
kommunen v/Tore Syvert Haga (ToreSyvert.Haga@lillestrom.kommune.no) for godkjenning. 

mailto:ToreSyvert.Haga@lillestrom.kommune.no
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Dersom planprosessen står stille over ett år, eller det skjer ting i omgivelsene som gir endrede 
forutsetninger for planarbeidet, kan kommunen kreve nytt oppstartsmøte. 
Kommunen minner for øvrig om gebyrregulativet for plansaker i Lillestrøm. 

9 Generell informasjon 
På kommunens hjemmeside finnes materiale for utarbeidelse av reguleringsplaner. Her ligger blant 
annet nødvendige og oppdaterte maler for varsling, planbeskrivelse og bestemmelser. 
For at et planforslag skal være komplett må følgende materiale innsendes kommunen (i én samlet 
forsendelse) til: postmottak@lillestrom.kommune.no: 

• Planbeskrivelse 
• Forslag til reguleringsbestemmelser 
• Reguleringsplankart (pdf og nyeste sosi, 1:1000 og A3 – se for øvrig sjekkliste) 
• Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse 
• All dokumentasjon listet opp i referatets punkt 5 samt evt. andre nødvendig 

dokumentasjonskrav 
• Eierliste – gnr/bnr må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til kommunen 
• Kopi av alle innkomne forhåndsuttalelser ved planoppstart 
• Kopi av planoppstartsannonsen 

 
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler som kan treffes på epost. Vennligst oppgi saksnummer 
PLAN-20/01217 ved alle henvendelser. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Syvert Haga 
Seksjonsleder 
 

Birgit Hagen 
Overarkitekt 
birgit.hagen@lillestrom.kommune.no 
 

 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
 
 
Mottakere: 
MULTICONSULT NORGE AS 
ASAK MASSEMOTTAK AS 
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