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 Planinitiativ for reguleringsendring av Krogstad Miljøpark 

Endring av detaljreguleringsplan for Krogstad Miljøpark 0226_207D 

 

Figur 1: Ortofoto av planområdet, hentet fra kommunens kartløsning. 

D02 2021-11-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver SIGPLA JØX JØX 

A01  2021-11-11 Utkast til gjennomsyn SIGPLA AHU JØX 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Oppdragsgiver: Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 

Oppdragsnr.: 5193045   Dokumentnr.:     Versjon: D02  

 

2021-11-12  |  Side 2 av 14  

 

1 Ansvarlige 

 

Fagkyndig 

Firma  Norconsult AS 

Adresse Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika 

Org.nr NO 962 392 687 MVA 

Kontaktperson Aase Marie Hunskaar 

E-post aase.marie.hunskaar@norconsult.com  

Telefon 45401792 

 

Forslagsstiller 

Firma Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 

Adresse Ruth Maiers gate 22, 2011 Strømmen 

Org.nr. NO 962 392 687 MVA 

Kontaktperson Jon Mills 

E-post jon.mills@nrva.no  

Telefon 95945542 

Hjemmelshaver Navn  

E-post / Telefon  

 

Fakturaadresse for plansaksgebyr:  Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 

     Strandveien 22 

     2011 Strømmen 

2 Bakgrunn 

2.1 Formålet med planen 

Det er ønskelig å gjennomføre en reguleringsendring av detaljreguleringsplanen for Krogstad miljøpark for å 

legge til rette for produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen i søndre del av regulert område for 

miljøparken. Det er fortrinnsvis ønskelig å kjøre prosessen som en mindre endring i tråd med plan- og 

bygningslovens § 12-14, annet ledd. 

2.2 Planområdet 

Planområdet er delvis del av gjeldende reguleringsplan for Krogstad Miljøpark 0226_207D. Det vurderes at 

det kun er sørlig del av gjeldende plan som vil være gjenstand for en endring, ved å åpne for etablering av 

hydrogenanlegg. Se figur av gjeldende reguleringsplan under, med rød ring for hvor hydrogenanlegg skal 

plasseres.  

Et hydrogenanlegg vil medføre krav om hensynssoner med mulige begrensinger for tredjepartsaktiviteter i 

området. Hensynssoner for hydrogenanlegg er ikke innarbeidet i det som er gjeldende reguleringsplan. 

Eventuell implementering av hensynssoner i reguleringsplanen vil kunne medføre behov for endring noe 
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utover gjeldende reguleringsgrense. Et hydrogenanlegg vil også kunne medføre krav om tosidig utkjøring 

(dvs. en beredskapsvei i tillegg til hovedatkomst). Dette avklares også gjennom dialog med Nedre Romerike 

brann- og redningsvesen. I så tilfelle vil det kunne reguleres inn en landbruksvei i sør innenfor gjeldende 

planavgrensning. 

 

Figur 2: Gjeldende plankart med markering av område hvor endring ønskes gjennomført. 

3 Planønsket 

3.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Bebyggelse som vil oppføres som del av hydrogenanlegget er per nå ikke helt avklart. Bebyggelse avhenger 

også av valgt teknologi for hydrogenanlegget. Bebyggelsen vil holde seg innenfor det som allerede er 

regulert til utbyggingsformål. Utnyttelsesgrad vil måtte detaljeres i forbindelse med plansaken.  
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Under vises et eksempel på slik bebyggelse fra foreliggende arbeid med muligheter for hydrogenanlegget. 

Det gjøres oppmerksom på at dette er et typisk layout av et anlegg, og ikke en endelig prosjektert løsning. 

Internveier vises heller ikke på denne skissen. Skissen viser imidlertid de planlagte hovedkomponenter, men 

arealdisponering og bygningsmasse kan endres under den videre prosjekteringen, da dette henger sammen 

med blant annet teknologi- og leverandørvalg.  

 

3.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Ønsket tiltak holder seg innenfor gjeldende plans bestemmelser om høyder (30 meter). 

3.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Tiltaket er NRAs største og viktigste bidrag til å oppnå selskapets målsetting om å være en klimanøytral 

virksomhet innen 2030 og vil være et viktig bidrag for å oppnå klimanøytralitet for Lillestrøm kommune. 

Tiltaket innebærer at avløpsslam fra blant annet NRA og MIRA gjennomgår en utråtningsprosess hvor det 

utvikles energirik biogass (metan) som videreforedles til utslippsfritt drivstoff (hydrogen) med CO2-fangst.  

Hydrogenet som blir produsert vil være rødt hydrogen og fangsten av CO2 vil medføre at anlegget får et 

negativt CO2 regnskap. Det vil si at en fjerner CO2 fra kretsløpet. 

Figur 3: Prinsippskisse av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen, utarbeidet av Norconsult AS. 
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Energibehovet til hydrogenanlegget vil bli dekket av egenprodusert metangass og strøm. Fordelingen 

mellom strøm og metangass vil avhenge av hvilken teknologi som velges, men strømbehovet til 

hydrogenanlegget vil uansett ikke kreve behov for nye overføringsledninger for strøm utover det som 

allerede er planlagt for biogassanlegget. 

Anleggets energioverskudd vil avhenge av hvilken teknologi som velges og anleggets totale energibehov er 

et viktig evalueringskriterium ved valg av hydrogenteknologi. Biogassanlegget har et energibehov slik at noe 

av overskuddsenergien fra hydrogenanlegget vil kunne bli gjenbrukt der. Det vil imidlertid bli tilgjengelig noe 

lavtemperatur overskuddsvarme som NRA vil gjøre tilgjengelig for evt. annen virksomhet som vil etablere 

seg i området.  

Det vil redegjøres for tiltakets energibehov og hvordan overskuddsenergi/varmen av hydrogenproduksjon 

skal/kan nyttes i et miljøperspektiv til oppvarming i andre sammenhenger i planbeskrivelsen. 

4 Planstatus og føringer 

4.1 Forholdet til kommuneplanen 

Området i sin helhet er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål (felt BKB1) i gjeldende 

kommuneplan (Sørum kommuneplan 2019 - 2031). Kommuneplanen angir ingen spesifikke bestemmelser 

for det aktuelle feltet, men angir mer generelle bestemmelser og retningslinjer fordelt på type bebyggelse i 

de ulike delkapitlene. Vedtatt detaljregulering for Krogstad miljøpark er oppgitt å gjelde foran 

kommuneplanens arealdel.   

4.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid 

Arealet er allerede avsatt til utbyggingsformål industri/næring gjennom gjeldende reguleringsplan for 

Krogstad miljøpark. Utbygging av ønsket tiltak vil være innenfor gjeldende reguleringsplan, men 

hensynssoner kan strekke seg utenfor denne.  

Det pågår ikke andre planarbeider i nærområdet, og området er ikke underlagt kommunedelplan eller 

områdeplan.  

4.3 Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Hydrogenproduksjon på Krogstad vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet med å gjøre transportsektoren 

utslippsfri. Oslo kommune har blant annet følgende målsetting i sin klimastrategi: 

«Alle varebiler skal være utslippsfrie. All tungtransport i Oslo skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige 

fornybare drivstoff innen 2030.» 

Stadig flere aktører i transportsektoren, både når det gjelder persontransport og godstrafikk, ser på hydrogen 

som et bedre alternativ enn batterikraft. Hydrogen har vist seg å være enklere å benytte når man skal 

forflytte seg over lange avstander eller frakte tungt gods fordi det krever mindre plass og veier mindre enn 

batteripakkene som må til for å forflytte seg tilsvarende avstand.   

4.4 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning har blant annet som formål å 

sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, samt å sikre at kommunene 
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bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og 

klimatilpasning.  

Anlegg for hydrogenproduksjon samt tilhørende CO2-fangst i kommunen faller definitivt inn under typen tiltak 

kommunen som samfunnsutvikler og myndighetsutøver kan og bør ta en aktiv rolle i å tilrettelegge for. 

5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Tiltaket vil ikke ha andre direkte virkninger enn det som er avklart gjennom gjeldende regulering. Fysisk vil 

hydrogenanlegg tilrettelegges for innenfor gjeldende utbyggingsområde. En evt. beredskapsvei til å krysse 

LNF-område med bekk og hensynssone bekk og virkninger av en slik vei vil måtte omtales i planmaterialet. 

Indirekte virkninger, som følge av hensynssoner rundt anlegget, vil beskrives nærmere i planmaterialet. 

Dette er også omtalt i kap. 7.4 her.  

5.1 Natur- og ressursgrunnlaget 

Ettersom tiltaket skal tilrettelegges innenfor allerede regulert område, vil tiltaket ikke føre til endringer i natur- 

og ressursgrunnlaget i området. Anlegget vil tvert imot skape nye ressurser som vil bidra i positiv retning 

med reduksjon av klimagassutslipp.  

5.2 Landskap 

Planområdet ligger plassert en drøy kilometer fra fv. 170, langs en skogkledt dalbunn. Området som er 

tiltenkt hydrogenproduksjon ligger lengst sør i planområdet, om lag 500 meter fra hovedadkomst inn til 

miljøparken. Det er lite bebyggelse i området, med unntak av noen få bygninger i tilknytning til fv. 170 og 

landbruksarealene i umiddelbar nærhet av denne. Disse ligger om lag 750 meter i luftlinje fra 

hovedadkomsten til miljøparken. Bygningsmassen vil bygges inn mot den vestre dalsiden, slik at 

fjernvirkningen vil være minimal. I umiddelbar nærhet, og for de som ferdes i høyden langs åskammene, vil 

anlegget være synlig. Det er ikke planlagt nye, store terrengendringer for å tilpasse bygningsmassen for 

hydrogenanlegget, det vil ikke legges til rette for ytterligere terrenginngrep enn det som ligger inne i 

gjeldende plan.   

5.3 Verneinteresser 

Det er ikke registrert verneinteresser i planområdet. Et kulturminne er registrert i planområdet i Askeladden, 

men dette er registret som fjernet. Det antas at dette ble gjort i forbindelse med tidligere 

reguleringsprosesser. 

5.4 Trafikkforhold 

Fv. 170 har en ÅDT på om lag 5800 (2021). Kryssløsningen mellom fv. 170 og adkomstveien til området, 

Brumåsaveien, er nylig regulert og vedtatt i 2018. Det antas at denne reguleringen tar høyde for de 

aktiviteter som på det daværende tidspunkt var sannsynliggjort i området gjennom gjeldende reguleringsplan 

for Krogstad miljøpark. Adkomstveien ble regulert i forbindelse med reguleringsplan for Krogstad 

slambehandlingsanlegg som ble vedtatt i 2007. Utover mulig behov for alternativ adkomst/beredskapsvei i 

tilknytning til hydrogenproduksjonsanlegget, er det ingen trafikale forhold som tilsier at etableringen av 

hydrogenproduksjon som tiltenkt er negativt. Trafikkøkningen i området som følge av tiltaket vil være 

avhengig av både produksjonsomfang, lagringskapasitet og logistikkstrategi. Det er sannsynlig at produksjon 
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av hydrogen vil medføre noen flere biler per uke enn produksjon av LBG, som det erstatter, men samlet ÅDT 

til anlegget vil fremdeles være lav (antatt endring per nå på ca. 6-10 biler per døgn).  

5.5 Risiko og sårbarhet 

Aktuelle temaer for ROS-analyse vil være transport av farlig gods og trafikkulykker, kraftforsyning, 

fremkommelighet for utrykningskjøretøy, brann-/eksplosjonsvern, tilsiktede handlinger, utslipp til vann og 

vassdrag, samt overvannshåndtering. Se for øvrig nærmere beskrivelse om ROS under pkt. 7.4. 

5.6 Sosial infrastruktur 

Ønsket tiltak ligger langt unna etablert sosial infrastruktur som skoler, barnehager og helsetjenester. Tiltaket 

vil ikke utløse behov for utbedring av sosial infrastruktur i kommunen.  

5.7 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket vil muligens utløse krav om alternativ adkomst/beredskapsvei, men vil ikke utløse krav om annen 

teknisk infrastruktur. 

5.8 Estetikk og byggeskikk 

Anleggets utforming er ikke kjent, det avhenger av teknologivalg. Det er sannsynlig at anlegget vil settes 

sammen av flere mindre prosessanleggsdeler.  

5.9 Barn og unges interesser 

Tiltaket vil ikke påvirke barn og unges interesser utover det som er avklart i gjeldende reguleringsplan for 

området.  

5.10 Universell utforming 

Anlegget vil utformes med tilgjengelighet i tråd med gjeldende krav og retningslinjer. Anlegget vil være på 

avstengt område, og tilgjengeligheten vil derfor tilpasses bedriftens behov innenfor regelverket. 

6 Samfunnssikkerhet 

Et viktig tema knyttet til samfunnssikkerhet med hensyn på ønsket endring, er relatert til behovet for å 

etablere hensynssoner i tilknytning til anlegg for produksjon og lagring av hydrogen. Øvrige tema er omtalt i 

tidligere ROS-analyser utarbeidet i forbindelse med foregående planprosesser.  

Når det gjelder samfunnssikkerhet i forbindelse med etablering av virksomhet med brann- og 

eksplosjonsfare, er dette et tema som belyses mer inngående i kap. 7.4 i dette dokumentet. 

Planområdet er omfattet av en aktsomhetssone for flom utarbeidet av NVE. Sonen knytter seg til bekkeløpet 

som går langs dalbunnen. Forhold rundt flomfare og overvannshåndtering er beskrevet i forbindelse med 

rammesøknaden for de pågående grunnarbeidene i det aktuelle området. En eventuell etablering av et 

hydrogenanlegg vil ikke påvirke denne vurderingen 
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Figur 4: Temakart som viser aktsomhetssone for flom, hentet fra kommunens kartløsning. 

 

Muligheten for marin leire er kartlagt av NGU, og omfatter store deler av planområdet. Forholdene rundt 

dette er imidlertid behandlet i tidligere planprosesser, og man har funnet områder med god byggegrunn til å 

plassere nødvendig bygningsmasse. Det er i den forbindelse utført omfattende grunnundersøkelser og 

planlagt anleggsområde er godt kartlagt. Dette gjelder også for det planlagte hydrogenanlegget. Pågående 

grunnarbeider innenfor regulert område omfatter både biogassanlegget og planlagt hydrogenanlegg.  
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Figur 5: Temakart for mulig marin leire, hentet fra kommunens kartløsning. 

7 Krav til planprogram og konsekvensutredning 

Etter § 11 i Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal det besluttes om en plan omfattes av 

forskriften før varsel om planoppstart. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å vurdere og avgjøre om 

planen omfattes av KU-forskriften, jf. forskriftens § 4 annet ledd. Det er likevel kommunen som er ansvarlig 

myndighet og som skal fatte beslutning om hvorvidt planarbeidet omfatter tiltak som er 

konsekvensutredningspliktig. I det videre følger forslagsstillers vurdering om behov for konsekvensutredning. 

7.1 Hvilke planer skal konsekvensutredes? 

Plan- og bygningslovens § 4-2 slår fast at det skal utarbeides konsekvensutredning for alle reguleringsplaner 

som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger angir rammene 

for hvilke planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

Etter forskriftens § 6 skal det utarbeides konsekvensutredning for alle reguleringsplaner som inneholder tiltak 

i forskriftens vedlegg I. 

Unntatt fra dette kravet er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan 

og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. Det kan imidlertid slås fast at denne 

unntaksbestemmelsen ikke kommer til anvendelse i Krogstad miljøpark, da et hydrogenanlegg i det aktuelle 

området ikke har vært utredet som del av gjeldende plan, Krogstad miljøpark med planID 0226_207D. 
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7.2 Planer og tiltak etter Vedlegg I 

Punkt 6 a) og b) i vedlegg I heter: 

«Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i industriell målestokk av stoffer ved hjelp av 

omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av hverandre og funksjonelt sett hører sammen, og 

som er beregnet på: 

a) Fremstilling av organiske basiskjemikalier 

b) Fremstilling av uorganiske basiskjemikalier» 

Punktene c) til f) er ikke relevant ved fremstilling av hydrogen. 

Basiskjemikalier er et produkt som brukes videre i kjemisk produksjon som maling, sprengstoff, gjødsel og 

vaskemidler. Derfor vil ikke hydrogenproduksjon være en basiskjemikalie. 

Hydrogen er en miljøvennlig energibærer som benyttes som drivstoff i brenselceller, hvor det ikke oppstår 

andre utslipp enn rent vann. Brenselceller omdanner hydrogen og oksygen elektrokjemisk til vann, og i 

denne prosessen dannes elektrisitet som kan drive blant annet motorer i biler, båter etc.  

Den ønskede utviklingen i området og reguleringsplanen innebærer ikke lagring av petrokjemiske eller 

kjemiske produkter på 200.000 tonn eller mer (punkt 21) eller fremføring av kraftledninger eller jordkabler 

med 132 kV og mer enn 15km lengde (punkt 20). 

Tiltaket faller derfor ikke inn under KU-forskriftens vedlegg I. 

7.3 Planer og tiltak etter vedlegg II 

Forskriftens § 8 gir videre krav om at reguleringsplaner med tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes (men 

ikke ha planprogram eller melding), dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10. 

Vedlegg II punkt 6 bokstav c) heter: Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske produkter. Her 

er det kjemiske produkter som i tilfelle er aktuelt å vurdere nærmere. Kjemisk produkt er ikke nærmere 

definert av forskriften. Det er nærliggende i dette tilfellet å anse hydrogen som en energibærer, heller enn 

som et kjemisk produkt. Selv om anleggets primære funksjon vil være produksjon av hydrogen, vil lagring av 

hydrogen være en nødvendig del av tiltaket, for å tilrettelegge for videre distribusjon ut i markedet. Fordi 

konsekvensene av lagringen vil være en sentral del av behandlingen av tiltaket etter annet lovverk og 

søknadsprosess mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) må det ansees som lite 

sannsynlig at en eventuell konsekvensutredning etter forskriften vil kunne bringe frem ny og nyttig kunnskap, 

som ikke uansett kommer frem av nevnte parallelle søknadsprosess og ROS-analysen. Det aktuelle området 

er avsatt i gjeldende plan næring (industri/lager)/kommunalteknisk virksomhet, uten at det er nærmere 

beskrevet i gjeldende bestemmelser hva som kan eller ikke kan lagres.  

Det vurderes at tiltaket vil kunne komme inn under Vedlegg II punkt 13 Utvidelser/endringer av etablerte 

planer/tiltak. Siden planen/tiltaket er definert som et vedlegg II, må reguleringsplanen konsekvensutredes 

hvis den kan få vesentlige virkninger etter § 10. 

Myndigheten er planmyndigheten/kommunen for punktene nevnt over for tiltak/plan eller planendring, jfr. 

vedlegg II. Forskriftens § 9 krever opplysninger om planen/tiltaket, lokalisering, miljøverdier som krever 

særskilte hensyn, vesentlige forventet virkninger (avfall/utslipp etc.). Forskriftens § 10 gir kriterier for områder 

og tema som berører miljø og samfunn som skal legges til grunn for vurdering av tiltak på vedlegg II. 

Utbyggingen på Krogstad er konsekvensutredet i forbindelse med reguleringsplanen fra 2010. Det vurderes 
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at dette tiltaket ikke får ytterligere virkninger for miljø eller samfunn. Virkninger og hensyn vil bli ivaretatt 

gjennom ROS-analyse, søknadsprosess mot DSB og øvrig plandokumentasjon. 

Tiltaket vurderes dermed å ikke falle inn under KU-forskriftens vedlegg II.  

7.4 ROS-analyse 

Det vil bli gjennomført en ROS-analyse uavhengig av eventuelt krav om konsekvensutredning. Den vil dekke 

«beredskap og ulykkesrisiko» dvs. brann- og eksplosjonsfaren som følge av hydrogenanlegg og lagring av 

konteinere, og skal avklare behovet for og utstrekning av hensynssoner/fareområder.  

Tiltaket vil komme inn under Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 

virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) med tilhørende krav om samtykke fra 

DSB. DSBs veileder Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og 

eksplosjonsfarlige stoffer legges til grunn for vurderingen. 

Det vil bli utarbeidet en kvantitativ risikoanalyse (QRA) for å definere risikokonturer i hensynssonen til 

anlegget, som vurderes opp mot akseptkriteriene i veilederen. En slik analyse gir grunnlag for å fastsette 

arealmessige begrensninger i form av hensynssoner rundt anlegget og vurderinger av behov for 

risikoreduserende tiltak i videre prosjektering, utførelse og drift av anlegget. QRA’en vil ta høyde for 

hydrogenproduksjonsprosessen, fylling, lagring og håndtering av hydrogen på området.  

 

Figur 6: Prinsippskisse for hensynssoner, utarbeidet av Norconsult AS. 
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Samlet volum av hydrogen som skal lagres, vil være et avgjørende kriterium for dimensjonering av 

hensynssonene. Det er ønskelig å etablere en robust reguleringsplan som ivaretar en mulig fremtidig 

utvidelse av anlegget. De foreslåtte hensynssonene vil være utformet slik at de ivaretar dette.  

Eksempler fra andre tilsvarende anlegg har vist at ytre hensynssone vil ha en avstand på ca. 100-150 meter 

rundt anlegget. Merk at mange aktiviteter og virksomheter vil være tillatt innenfor dette arealet, jf. tabell 1 

under1. Stedlige forhold som terrengskjerming etc. spiller også inn på hensynssonenes endelige utforming. 

Under vises en prinsippillustrasjon for tre sikkerhetssoner. Hensynssone i plankart vil sammenfalle med ytre 

sone i figur 6. Indre sone vil primært være rundt selve virksomheten, i vårt tilfelle kan den strekke seg til noe 

utenfor gjeldende plangrense, det vil detaljerte vurderinger eventuelt vise. I tabellen under vises hvilke 

aktiviteter som kan tillates innenfor sonene, og denne indikerer at er det ikke krav om inngjerding av indre 

sone. En inngjerding av miljøparken, inklusive det sørlige området der hydrogenanlegget planlegges, vil 

uansett finne sted og er innarbeidet som en del av prosjektet.   

 

Naturfarer, som f.eks. skogbrann, vurderes som del av en selvstendig ROS-analyse, andre aktuelle tema vil 

kunne være transport av farlig gods og trafikkulykker, kraftforsyning, fremkommelighet for utrykningskjøretøy, 

brann-/eksplosjonsvern, tilsiktede handlinger, utslipp til vann og vassdrag, samt overvannshåndtering.  

 
1 https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/sikkerheten_rundt_anlegg_som-

handterer_brannfarlige_reaksjonsfarlige_trykksatte_eksplosjonsfarlige_stoffer.pdf  

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/sikkerheten_rundt_anlegg_som-handterer_brannfarlige_reaksjonsfarlige_trykksatte_eksplosjonsfarlige_stoffer.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/sikkerheten_rundt_anlegg_som-handterer_brannfarlige_reaksjonsfarlige_trykksatte_eksplosjonsfarlige_stoffer.pdf
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7.5 Prosess rundt samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

Etter godkjenning fra kommunen må det innhentes samtykke fra DSB til bygging og idriftsettelse av anlegget 

da hydrogen klassifiseres som brannfarlig gass. DSB vil ha en offentlig prosess med informasjon, folkemøter 

og høringer før endelig samtykke foreligger. DSB har spesielt søkelys på sikkerhet i denne prosessen, og en 

gjennomført QRA i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven vil gå vesentlig lenger inn i problemstillingen 

med å belyse risikobildet enn en ROS-analyse i henhold til Plan- og bygningsloven. Risikoelementet vil 

derfor bli meget godt belyst, og det vil ikke være mulig å bygge og drifte anlegget før samtykke fra DSB 

foreligger.  

Prosessen med DSB foregår i to faser: 

Fase 1: Søknad om samtykke til bygging av anlegg for farlig stoff – søknad med kvantitativ 

risikoanalyse (QRA). Søknaden gjøres tidlig i prosjektet og sendes inn til DSB for behandling, høring 

og avgjørelse, slik at samtykke foreligger før oppstart av bygging av anlegget.  

Fase 2: Søknad om samtykke til oppstart og drift av anlegg med farlig stoff utarbeides i prosjektet og 

sendes til DSB for behandling, høring og avgjørelse slik at samtykke foreligger før oppstart av drift i 

anlegget.  

7.6 Konklusjon  

Norconsult AS vurderer at planlagte tiltak ikke utløser krav om konsekvensutredning. Alle relevante hensyn 

vil bli ivaretatt gjennom ROS-analyse, søknadsprosess mot DSB og øvrig plandokumentasjon.  

8 Planprosess og medvirkning 

8.1 Vesentlige interesser som berøres 

Det er i sørlig del av gjeldende plan det er aktuelt å skille ut et eget felt og tilpasse bestemmelser for å åpne 

opp for dette formålet, i tillegg til at hensynssoner vil legges til. En reguleringsendring berører først og fremst 

naboer og grunneiere utenfor gjeldende regulering, da hensynssoner for et hydrogenanlegg kan strekkes 

seg ut over privat eiendom. Det er allerede dialog med naboer om dette i regi av NRA.  

Videre pågår det prosjektering og anskaffelser for øvrige deler av miljøparken – i områder som ikke vil være 

gjenstand for endring. Vi regner med at pågående planlegging og prosjektering av biogassanlegget i feltet 

BAA2, samt pågående anskaffelser av entrepriser, vil kunne fortsette som planlagt og at planlagt 

rammesøknad for biogassanlegget kan behandles, med hjemmel i gjeldende plan, selv om det igangsettes 

en reguleringsendring for hydrogenproduksjon i en annen del av det regulerte området. 

8.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører 

Det anbefales at tiltakshaver og kommunen inviterer til tidlig medvirkning med de offentlige organer som har 

forvaltningsansvar for arealplan og storulykkevirksomheter, det vil si Statsforvalter, fylkeskommune, 

brannvesen og DSB. Det vil være i alles interesse at informasjon om NRAs ønskede planer kan presenteres 

og diskuteres med disse allerede i varslingsperioden.  
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8.3 Medvirkning 

NRA er allerede i dialog med naboer og grunneiere til det som vil kunne berøres av hensynssone. Som 

nevnt over anbefales tidlig dialog med enkelte myndigheter.  

Når det gjelder varsling av naboer, vil det være aktuelt å varsle de eiendommene som grenser til 

planområdet, i tillegg til de eiendommene som ligger langs adkomstveien opp mot fv. 170. En nærmere 

vurdering av parter som skal varsles vil være naturlig å gjøre i samråd med planmyndigheten i Lillestrøm 

kommune.  

 

Figur 7: Kartutsnitt med aktuelle eiendommer for varsling av planendring, hentet fra kommunens kartløsning. 

8.4 Fremdrift 

NRA har ønske om oppstart av hydrogenproduksjon høsten 2024. Dette krever en stram fremdrift for en 

reguleringsendring. Det er ønske om snarlig oppstart og varsling av planendring, dvs. før jul 2021.  

Arbeid med innhold i planen, endret plankart med hensynssoner, endring i reguleringsbestemmelser, og 

øvrige plandokumenter inkl. ROS-analyse, forventes å gjennomføres vinter 2022. For å ha forutsigbarhet i 

det videre arbeidet med detaljering og prosjektering av anlegget bør en planendring være vedtatt senest i 

august 2022. Tiltakets omfang, sammenlignet med det gjeldende reguleringsplan åpner for, og videre 

fremdrift i arbeidet ligger til grunn for ønske om en enkel reguleringsendringsprosess.  


