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2. BAKGRUNN 
 

BAKGRUNN FOR REGULERINGSARBEIDET 

Planområdet er tidligere regulert til etablering av slambehandlingsanlegg og 
biogassanlegg. Bakgrunnen for reguleringsarbeidet er at NRA ønsker å 
gjennomføre en reguleringsendring av detaljreguleringsplanen for Krogstad 
miljøpark for å etablere et produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen i den 
sørlige del av det regulerte området.  

 
 

PLANOMRÅDET – STATUS OG PROSESS 

Planområdet gjelder sørlige del av Krogstad miljøpark i Lillestrøm kommune. 
Planområdet ligger i et stort sammenhengende skogsområde og nærmeste 
område med tettere bebyggelse er ca. 2,5 km i nord-østlig retning. Kun den 
sørlige delen av gjeldende plan vil være gjenstand for endring. Et hydrogenanlegg 
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vil medføre krav om hensynssoner med mulige begrensninger for 
tredjepartsaktiviteter i området. Hensynssoner er ikke implementert i gjeldende 
reguleringsplan, og må derfor innarbeides. Dette vil kunne medføre endringer 
utover den gjeldende reguleringsgrense. Dette bør tas i betraktning ved 
avgrensning av varslingsområdet. 
 
Området er en del av gjeldende reguleringsplan for Krogstad Miljøpark 
0226_207D med arealer avsatt til utbyggingsformål industri/næring. Området er i 
gjeldende kommuneplan (Sørum kommuneplan 2019-2031) avsatt til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål. Området er ikke underlagt kommunedelplan eller 
områdeplan, og det pågår ingen andre planarbeider i nærområdet. Regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus har målsettinger om at alle varebiler og 
tungtransport skal være utslippsfrie og/eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff 
innen 2030. Statlige føringer for klimatilpasning har som formål å sikre mer 
effektivt energiforbruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 

 
 

PLANEN BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE 

301/1, 302/1, 327/1 

PLANOMRÅDETS NABOEIENDOMMER 

327/4, 327/5, 327/8. 
 
Felles kjøreveg for Krogstad miljøpark og eiendommene gnr/bnr. 301/1, 302/1, 
302/3, 302/6, 327/1. I tillegg kan følgende eiendommer ha avkjørsel til vegen: 
Gnr/bnr. 327/3, 327/4, 327/5, 327/8.  

 
 

PRESENTASJON AV PLANØNSKET  

NRA ønsker å etablere et hydrogenanlegg i den sørlige delen av Krogstad 
Miljøpark. Planlagt ny bebyggelse vil holde seg innenfor området som er regulert 
til utbyggingsformål, men bebyggelsen er per nå ikke avklart. 
 
Tiltaket innebærer at avløpsslam fra NRA og MIRA gjennomgår en 
utråtningsprosess hvor det utvikles biogass (metan) som videreforedles til 
hydrogen med CO2-fangst. Hydrogenet som produseres vil være rødt hydrogen. 
Tiltaket vil utløse krav om hensynssoner som kan strekke seg utover dagens 
plangrense.  
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Figur 1. Plankart med markering av område hvor endring ønskes gjennomført. 
 
Nedenfor vises et eksempel utarbeidet av Norconsult på de planlagte 
hovedkomponenter, arealdisponering og bygningsmasse. Tiltaket vil holde seg 
innenfor gjeldende plans bestemmelser om høyde på 30 meter. 

 
Figur 2. Prinsippskisse av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen 
 
Av omfangshensyn er det ønskelig fra NRA sin side at prosessen kan gå som 
mindre endring i tråd med plan- og bygningslovens § 12-14, annet ledd. 
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3. PLANSTATUS 
 

PLAN MERKNADER 

Kommunale planer  

Kommuneplanens arealdel Avsatt til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål. 

Reguleringsplaner Området er regulert. Krogstad Miljøpark 
0226_207D 

Tilgrensende planer Detaljreguleringsplan for fv. 170 Heia-Mork. 
Regulerer adkomstveien til Krokstad miljøpark. 

Byutviklingsplan Ikke gjeldende for dette området. 

Pågående planer Ingen andre pågående planer i nærheten. 

  

Rikspolitiske retningslinjer  

Samordnet areal- og 
transportplanlegging 

Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, 
regional og kommunal planlegging etter plan- og 
bygningsloven og ved enkeltvedtak som statlige, 
regionale og kommunale organer treffer etter 
plan- og bygningsloven eller annen lovgivning. 
Planområdet er lokalisert utenfor det prioriterte 
vekstområdet (grønn grense). 

Riks- og fylkesveier Hovedadkomst til planområdet er fra privat vei. 
Avkjørsel til Brumåsaveien fra fv. 170. 

Barn- og unges interesser  
 
 
 
4. 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.  
 

4.1 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Ønsket tiltak ligger langt unna etablert sosial infrastruktur og utløser ingen behov 
for videre utbedring. 

 
4.2 GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER 

De omkringliggende områdene rundt planområdet er LNRF-områder for 
stedbunden næring. Brumåsaveien sørover fra miljøparken er en vei brukt av 
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kommunen inn til egen skog, og som vei til ulike turmål. Gjeldende 
reguleringsplan stiller krav til etablering av grønne områder og beplantning. 
Området disponeres blant annet i henhold til plan og bygningslovens § 12-5, 
tredje ledd til grønnstruktur. 
 
Vegetasjonsskjerm: 
Innenfor område GV1, GV2, GV3, GV4 og GV5 skal eksisterende vegetasjon 
bevares for å skjerme anlegget visuelt, støymessig og luktmessig for naboer og 
dem som ferdes i området. Eksisterende vegetasjon skal i tillegg revegeteres med 
stedegne arter for å gi hensiktsmessig skjermvirkning. Minimumshøyde skal være 
2 meter på vegetasjonen. Terrengskjerming vil påvirke hensynssonenes endelige 
utforming. 

 
 

4.3 NATURMANGFOLD 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal svares ut i planforslaget. 
 
Ørretens levevilkår og gytemuligheter i bekken skal ivaretas og bedres. Det 
eksisterer hensynssone om sårbart vannmiljø på planområdet.  

 
4.4 KULTURMINNER 

Det er ikke registrert kulturminner i planområdet.  
 

4.5 BOLIGTYPOLGI, PLASSERING OG STØRRELSE 

Ikke relevant i denne plansaken. 
 

4.6 BARN OG UNGES INTERESSER I PLANARBEIDET 

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

 
4.7 FOLKEHELSE 

Folkehelse skal ivaretas og fremmes i planarbeidet.  
 
Det eksisterer ingen vesentlige miljøhygieniske utfordringer med det planlagte 
anlegget på Krogstad. Allikevel vil etablering av et hydrogenanlegg med 
produksjon av eksplosive gasser innebære en psykososial miljøfaktor som vil 
skape uro og frykt for storulykke/eksplosjon. Det er derfor avgjørende at ROS-
analyse detaljert beskriver eksplosjonsrisiko og mulige konsekvenser ift. 
produksjon, lagring og transport av eksplosiv vare.  
 
Kryss mellom Kompveien og Brumåsaveien er opparbeidet. Det er sikret én 
utfartsparkering for friluftsliv i gjeldende reguleringsplan. Nevnte parkeringsplass 
er opparbeidet utenfor planområdet til Krogstad Miljøpark, ved avkjørsel fra 
Kompveien. Kommunen påpeker viktigheten av å ivareta muligheten for friluftsliv i 
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området og at det bør reguleres nye parkeringsplasser for å sikre tilgjengeligheten 
til friluftsområdet. 
 
Hensynssoner må defineres og utstrekning av sikkerhetstiltak og arealmessige 
begrensninger må kartlegges. Det skal utføres en kvantitativ risikoanalyse for å 
definere risikonturene i hensynssonene. Det må fremkomme videre i 
planprosessen hvor langt sonene vil gå og hvilke begrensninger det vil legge på 
friluftslivet. Det gjeldende planområdet er lite i forhold til det tilgjengelige 
friluftsområdet, men området innover fra miljøparken vil fremdeles være i bruk til 
friluftsformål. I § 4.1 b) i gjeldende reguleringsplan fremgår det at allmenheten 
skal ha tilgang til området innover fra miljøparken. Dette må opprettholdes. 

 
4.8 STØY 

T-1442/2021 skal følges både i drifts- og anleggsfasen. Grenser for tillatt støy er 
tilsvarende anbefalte verdier i tabell 2 i T-1442.  

 
4.9 FLOM 

Planområdet er omfattet av en aktsomhetssone for flom utarbeidet av NVE. Det 
skal foretas en detaljert redegjørelse for sikring mot skader som følge av flom. 
Sikringstiltak i tråd med retningslinje NVE 2/2011 skal vises i utomhusplanen og/ 
eller beskrives i rammesøknaden. Ettersom hydrogenanlegg er et F3-tiltak skal 
det beregnes for 1000-årsflom med klimapåslag. Forhold rundt flomfare og 
overvannshåndtering er beskrevet i forbindelse med rammesøknad for de 
pågående grunnarbeidene i det aktuelle området. En etablering av et 
hydrogenanlegg vil ikke påvirke denne vurderingen.  

 
4.10 GEOTEKNIKK 

Området er omfattet av mulighet for marin leire og dette er kartlagt av NGU. Disse 
forhold er behandlet i tidligere planprosesser, og det er funnet god byggegrunn til å 
plassere nødvendig bygningsmasse i tilknytning til hydrogenanlegget. Det er utført 
grunnundersøkelser og kartlegging av det planlagte anleggsområdet, som omfatter både 
biogassanlegget og det planlagte hydrogenanlegget.  
 
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. Dersom vurderingen tilsier det, kan det være aktuelt med krav om 
ytterligere undersøkelser. Kommunen kan stille krav om uavhengig kontroll om det anses 
å være behov for det. Selv om det er blitt utført grunnundersøkelser på området i 
tilknytning til tidligere planer, vil vi be om en innledende geoteknisk vurdering. Vi viser til 
kommunens mal for forslagsstillers innledende geotekniske vurdering, som er tilgjengelig 
på 
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/utarbeide-
reguleringsplanforslag/#maler. 
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området og at det bør reguleres nye parkeringsplasser for å sikre tilgjengeligheten 
til friluftsområdet. 

Hensynssoner må defineres og utstrekning av sikkerhetstiltak og arealmessige 
begrensninger må kartlegges. Det skal utføres en kvantitativ risikoanalyse for å 
definere risikonturene i hensynssonene. Det må fremkomme videre i 
planprosessen hvor langt sonene vil gå og hvilke begrensninger det vil legge på 
friluftslivet. Det gjeldende planområdet er lite i forhold til det tilgjengelige 
friluftsområdet, men området innover fra miljøparken vil fremdeles være i bruk til 
friluftsformål. I § 4.1 b) i gjeldende reguleringsplan fremgår det at allmenheten 
skal ha tilgang til området innover fra miljøparken. Dette må opprettholdes. 

4.8 STØY 

T-1442/2021 skal følges både i drifts- og anleggsfasen. Grenser for tillatt støy er 
tilsvarende anbefalte verdier i tabell 2 i T-1442. 

4.9 FLOM 

Planområdet er omfattet av en aktsomhetssone for flom utarbeidet av NVE. Det 
skal foretas en detaljert redegjørelse for sikring mot skader som følge av flom. 
Sikringstiltak i tråd med retningslinje NVE 2/2011 skal vises i utomhusplanen og/ 
eller beskrives i rammesøknaden. Ettersom hydrogenanlegg er et F3-tiltak skal 
det beregnes for 1000-årsflom med klimapåslag. Forhold rundt flomfare og 
overvannshåndtering er beskrevet i forbindelse med rammesøknad for de 
pågående grunnarbeidene i det aktuelle området. En etablering av et 
hydrogenanlegg vil ikke påvirke denne vurderingen. 

4.10 GEOTEKNIKK 

Området er omfattet av mulighet for marin leire og dette er kartlagt av NGU. Disse 
forhold er behandlet i tidligere planprosesser, og det er funnet god byggegrunn til å 
plassere nødvendig bygningsmasse i tilknytning til hydrogenanlegget. Det er utført 
grunnundersøkelser og kartlegging av det planlagte anleggsområdet, som omfatter både 
biogassanlegget og det planlagte hydrogenanlegget. 

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. Dersom vurderingen tilsier det, kan det være aktuelt med krav om 
ytterligere undersøkelser. Kommunen kan stille krav om uavhengig kontroll om det anses 
å være behov for det. Selv om det er blitt utført grunnundersøkelser på området i 
tilknytning til tidligere planer, vil vi be om en innledende geoteknisk vurdering. Vi viser til 
kommunens mal for forslagsstillers innledende geotekniske vurdering, som er tilgjengelig 
på 
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/utarbeide- 
reguleringsplanforslag/#maler. 
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Geotekniske rapporter og grunnundersøkelser skal registreres i NADAG – nasjonal 
natabase for grunnundersøkelser, før førstegangsbehandling. Registreringen skal 
omtales i planbeskrivelsen. 

 
 

4.11 MILJØTEKNIKK 

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. 

 
4.12 ESTETIKK 

Anleggets utforming er foreløpig ikke kjent. Dette vil avhenge av teknologivalg. Av 
oppstartsmøte er det kjent at byggene vil være lave containerbaserte bygg som 
ligger på marknivå. Det er planlagt oppføring av betongvegger som skal fungere 
som en fysisk barriere som skjermer for potensielle ulykker. Det er planlagt 
inngjerding av miljøparken, inklusive det sørlige området der hydrogenanlegg 
planlegges. Bebyggelse og anlegg skal ha god utforming i forhold til naturgitte og 
bygde omgivelser, sin funksjon og seg selv. Kommunen påpeker behovet for 
ivaretakelse av estetikk ettersom dette er et friluftsområde.  
 
Estetiske mål må ses i sammenheng med de praktiske sikkerhetstiltak som må 
foretas på området. Form, løsninger, materialer og vegetasjon skal utformes slik 
at de samspiller både estetisk og bruksmessig. Fasadematerialer skal sikre 
funksjonalitet og kvalitet som sikrer lang levetid.  
 
Det må leveres utomhusplan som viser plassering av ulike funksjoner, 
terrengbehandling, beplantning, parkering, veiføring på anlegget og 
opparbeidelse av grøntområdene GV4 og GV5. Planbestemmelsene må sikre at 
estetiske kvaliteter ivaretas i byggesaken, blant annet ved å slå fast at 
rammesøknaden skal vise bygningenes tilpasning til omgivelsene i forhold til 
materialvalg, fargebruk, terrengtilpasning og form. Bygningsmassen skal holdes i 
naturlige, dempede farger. Det skal etableres grønne områder med innslag av 
trær og busker, samt areal for tømmerlager- og transport, innenfor 
anleggsområdet. Kommunen kan kreve dokumentasjon i form av fotomontasje 
eller 3D-modell av tiltaket. 

 
4.13 VOLUM- OG FUNKSJONSANALYSE 

Ikke relevant. 
 

4.14 BYROMSPROGRAM OG ILLUSTRASJONER 

Illustrasjoner skal vise full utnyttelse av tiltenkt utvikling i planområdet. 
Fjernvirkningen fra mye brukte turstier i området skal vises.  
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terrengbehandling, beplantning, parkering, veiføring på anlegget og 
opparbeidelse av grøntområdene GV4 og GV5. Planbestemmelsene må sikre at 
estetiske kvaliteter ivaretas i byggesaken, blant annet ved å slå fast at 
rammesøknaden skal vise bygningenes tilpasning til omgivelsene i forhold til 
materialvalg, fargebruk, terrengtilpasning og form. Bygningsmassen skal holdes i 
naturlige, dempede farger. Det skal etableres grønne områder med innslag av 
trær og busker, samt areal for tømmerlager- og transport, innenfor 
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Ikke relevant. 

4.14 BYROMSPROGRAM OG ILLUSTRASJONER 

Illustrasjoner skal vise full utnyttelse av tiltenkt utvikling i planområdet. 
Fjernvirkningen fra mye brukte turstier i området skal vises. 
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4.15 EIENDOMSFORHOLD 

Ikke aktuelt. Kommunen er ikke kjent med at eiendomsforhold vil bli endret. 
 
 

4.16 MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV 

Fra kommunens ståsted er det ønskelig med etablering av en beredskapsvei som 
sikrer to adkomster til hydrogenanlegget. Det finnes derimot ingen eksplisitte krav 
om to adkomstveier. Ettersom hydrogenanlegg er underlagt storulykkeforskriften, 
må vi må gå videre i denne dialogen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) for å avgjøre om dette vil være et krav for etablering av 
hydrogenanlegg på planområdet.  
 
Rekkefølgekrav i gjeldende plan skal videreføres. Det vil være naturlig å sette 
rekkefølgekrav som sikrer at veiene som blir regulert opparbeides før 
hydrogenanlegget tas i bruk. Det samme gjelder sikringstiltak. 
 
Kommunen påroper seg retten til å komme med rekkefølgekrav i den videre 
planprosessen, dersom det skulle vise seg nødvendig i lys av nye opplysninger 
som kommer fram underveis.  

 
4.17 MEDVIRKNING 

NRA er i dialog med naboer og grunneiere som vil kunne berøres av 
hensynssoner. Det forventes at alle tilgrensede naboer i planområdet varsles ved 
oppstart. Kommunen anbefaler at varslingsområdet utvides og det oppfordres til å 
sette store hensynssoner for å forsikre seg om at alle interesserte parter varsles. 
Her bør det vurderes hvilke begrensninger hensynssonene setter for 
tredjepartsaktiviteter i området. Kommunen oppfordrer til å varsle 
friluftsorganisasjoner som bruker friluftsområdet, for å få et kunnskapsgrunnlag 
om eksisterende bruk og potensiale for fremtidig friluftsliv i området. Lillestrøm 
kommune har et offentlig lag- og foreningsregister der man enkelt kan søke opp 
ulike foreninger: https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-
fritid/frivillighet/finn-lag-og-foreninger/  
 
I tillegg oppfordrer kommunen til å varsle Avinor tilknyttet deres mulige ønske om 
å bruke Krogstad til småflyplass i fremtiden.  
 
Det er ønskelig fra tiltakshaver og kommunen å invitere til tidlig medvirkning med 
offentlige organer som har forvaltningsansvar for arealplan og 
storulykkevirksomheter, dvs. Statsforvalter, fylkeskommune, brannvesen og DSB.  
 
Det skal i tillegg til generelle krav til medvirkning avholdes et enkelt 
informasjonsmøte om planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart. Dette 
holdes digitalt, samt eventuelt også fysisk. Forslagsstiller arrangerer, men 
kommunen vil også stille. 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.  

Lillestrøm 
kommune 
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Dette møtet 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. 
 
Varslingsbrev og materiale, samt eierliste og et bilde som viser varslingsgrense, 
skal oversendes kommunen før utsendelse. 

 
 
5. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

SAMFERDSEL 
Adkomstveien til Krogstad miljøpark er en privat vei, der det allerede finnes 
privatrettslige avtaler om drift og vedlikehold av veien. Grunnet utvidet bruk av 
veien må det sikres avtale om ansvar for vedlikehold mellom de aktører som 
benytter veien.   
 
Krysset mellom Brumåsaveien og Kompveien er oppgradert. Produksjon av 
hydrogen vil trolig medføre økt trafikk per uke enn produksjon av LBG. 
Planarbeidet må vise hvor stor trafikkøkning tiltaket antas å medføre. 
 
Det stilles så vidt kommunen kjenner ting ingen automatiske krav til 
beredskapsvei med tosidig utkjøring etter nasjonalt regelverk for slike saker. Det 
er likevel kommunens og Nedre Romerike brann- og redningsvesens syn at det 
bør anlegges.  
 
Omkjøringsvei i nordøst forbi biogassanlegg skal behandles etter plan- og 
bygningsloven og ikke etter landbruksveiforskriften, og dermed ha status deretter. 
Denne veien skal kunne benyttes av skogeiere og turgåere. Stiforbindelser må 
sikres. 
 
Det må settes opp et minimum antall biloppstillingsplasser til egen virksomhet, 
etter bestemmelser i gjeldende reguleringsplan. Det må sikres tilstrekkelig med 
snuareal. 

 
VANN, SPILLVANN OG OVERVANN 

Vann: 
Området må tilknyttes offentlig vann og kloakk før det tas i bruk som 
næringsområde.  
 
Spillvann:  
Spillvann må renses. 
 
Overvann: 
Det skal utarbeides plan for overvannshåndtering. Hydrogenanlegget vil kunne gi 
utslipp som overvann. I gjeldende reguleringsbestemmelser er det krav om at det 
skal etableres overføringsledning for transport av rejektvann og overvann til 
renseanlegg. Det skal være etablert en godkjent renseløsning for overvann i tråd 

Egel Lillestrom 
/ Kommune 
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Vann: 
Området må tilknyttes offentlig vann og kloakk før det tas i bruk som 
næringsområde. 

Spillvann: 
Spillvann må renses. 

Overvann: 
Det skal utarbeides plan for overvannshåndtering. Hydrogenanlegget vil kunne gi 
utslipp som overvann. I gjeldende reguleringsbestemmelser er det krav om at det 
skal etableres overføringsledning for transport av rejektvann og overvann til 
renseanlegg. Det skal være etablert en godkjent renseløsning for overvann i tråd 
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med tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Kommunen har en 
overvannsveileder som skal følges. 
 
Slokkevann: 
Det er nødvendig å ta høyde for slokkevannskapasitet ved eventuelle ulykker for 
å hindre brannspredning. Det skal utarbeides en plan for tilrettelegging av 
brannvesenets rednings- og slokkeinnsats, og det må dokumenteres tilstrekkelig 
kapasitet. Hvis ikke, må det anskaffes. 

 
ENERGILØSNING 

Energitilførsel skal dekkes gjennom strømtilførsel og eventuelt lokal 
energiforsyning inne på området. Energibehovet til hydrogenanlegget vil dekkes 
av egenprodusert metangass og strøm. Strømbehovet til hydrogenanlegget vil 
ikke kreve behov for nye overføringsledninger for strøm utover det som er 
planlagt for biogassanlegget. Noe av overskuddsenergien fra hydrogenanlegget 
er tiltenkt gjenbrukt i biogassanlegget. Noe lavtemperatur overskuddsvarme vil bli 
tilgjengelig for evt. annen virksomhet som vil etablere seg i området. 

 
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. 
 
Det er ønskelig at kommunens maler blir brukt. Det foreliggende planinitiativet 
inneholder ikke beskrivelse av varslingsområde. 
 
Kontaktpersoner i kommunen; Vei - Kirpal Singh, VA - Tone Helland. 

 
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.  
 
 
6. KONSEKVENSUTREDNING  
 

REDEGJØRELSE FOR KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

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 slike virkninger. Unntak fra kravet om 
konsekvensutredning etter forskriftens § 6 er der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med den 
tidligere planen. Denne unntaksbestemmelsen kommer ikke til anvendelse for 

Egel Lillestrom 
/ Kommune 

med tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Kommunen har en 
overvannsveileder som skal følges. 

Slokkevann: 
Det er nødvendig å ta høyde for slokkevannskapasitet ved eventuelle ulykker for 
å hindre brannspredning. Det skal utarbeides en plan for tilrettelegging av 
brannvesenets rednings- og slokkeinnsats, og det må dokumenteres tilstrekkelig 
kapasitet. Hvis ikke, må det anskaffes. 

ENERGILØSNING 

Energitilførsel skal dekkes gjennom strømtilførsel og eventuelt lokal 
energiforsyning inne på området. Energibehovet til hydrogenanlegget vil dekkes 
av egenprodusert metangass og strøm. Strømbehovet til hydrogenanlegget vil 
ikke kreve behov for nye overføringsledninger for strøm utover det som er 
planlagt for biogassanlegget. Noe av overskuddsenergien fra hydrogenanlegget 
er tiltenkt gjenbrukt i biogassanlegget. Noe lavtemperatur overskuddsvarme vil bli 
tilgjengelig for evt. annen virksomhet som vil etablere seg i området. 

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. 

Det er ønskelig at kommunens maler blir brukt. Det foreliggende planinitiativet 
inneholder ikke beskrivelse av varslingsområde. 

Kontaktpersoner i kommunen; Vei - Kirpal Singh, VA - Tone Helland. 

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. AIie kostnader generert av en midlertidig stenging, tilfaller utbygger 
i sin helhet. 

6. KONSEKVENSUTREDNING 

REDEGJØRELSE FOR KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

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 slike virkninger. Unntak fra kravet om 
konsekvensutredning etter forskriftens § 6 er der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med den 
tidligere planen. Denne unntaksbestemmelsen kommer ikke til anvendelse for 
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Krogstad Miljøpark da hydrogenanlegget ikke har vært utredet som del av 
gjeldende plan.  
 
Vedlegg I: Punkt 6 a) og b)  
«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» 
 
Hydrogenproduksjon regnes ikke for å være en basiskjemikalie, men en 
miljøvennlig energibærer som benyttes som drivstoff i brenselceller. Den ønskede 
utviklingen i området 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.  
 
KU-forskriftens § 8 angir krav om at reguleringsplaner med tiltak i vedlegg II skal 
konsekvensutredes, dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  
 
Vedlegg II: Punkt 6 c) Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske 
produkter. Hydrogen anses å være en energibærer, heller enn et kjemisk produkt. 
Det anses som lite sannsynlig at en eventuell konsekvensutredning etter 
forskriften vil kunne bringe frem ny kunnskap som ikke kommer frem av 
søknadsprosess mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 
ROS-analyse. 
 
Tiltaket vurderes å ikke falle inn under KU-forskriftens vedlegg II. 
 
Hydrogenproduksjon- og distribusjon skal ikke behandles etter energiloven. 
Tiltaket utløser ikke etter de ovennevnte punkter, krav om konsekvensutredning. 
Virkninger og hensyn skal ivaretas gjennom ROS-analyse, søknadsprosess mot 
DSB og øvrig plandokumentasjon. 

 
 
7. BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER 
 

 FORELØPIGE VURDERINGER 

Utbyggingsavtale Nei. 

Gjennomføringsavtale Avkjørsel fra fv.170 er opparbeidet. Nei. 

Infrastrukturavtale Nei. 
 
 
 
 

Egel Lillestrom 
/ Kommune 

Krogstad Miljøpark da hydrogenanlegget ikke har vært utredet som del av 
gjeldende plan. 

Vedlegg I: Punkt 6 a) og b) 
«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» 

Hydrogenproduksjon regnes ikke for å være en basiskjemikalie, men en 
miljøvennlig energibærer som benyttes som drivstoff i brenselceller. Den ønskede 
utviklingen i området 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. 

KU-forskriftens § 8 angir krav om at reguleringsplaner med tiltak i vedlegg 11 skal 
konsekvensutredes, dersom de kan få vesentlige virkninger etter§ 10. 

Vedlegg II: Punkt 6 c) Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske 
produkter. Hydrogen anses å være en energibærer, heller enn et kjemisk produkt. 
Det anses som lite sannsynlig at en eventuell konsekvensutredning etter 
forskriften vil kunne bringe frem ny kunnskap som ikke kommer frem av 
søknadsprosess mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 
ROS-analyse. 

Tiltaket vurderes å ikke falle inn under KU-forskriftens vedlegg 11. 

Hydrogenproduksjon- og distribusjon skal ikke behandles etter energiloven. 
Tiltaket utløser ikke etter de ovennevnte punkter, krav om konsekvensutredning. 
Virkninger og hensyn skal ivaretas gjennom ROS-analyse, søknadsprosess mot 
DSB og øvrig plandokumentasjon. 

7. BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER 

FORELØPIGE VURDERINGER 

Utbyggingsavtale Nei. 

Gjennomføringsavtale Avkjørsel fra fv.170 er opparbeidet. Nei. 

Infrastrukturavtale Nei. 
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8. 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 Nei. 

Byromsprogram Nei. 

Illustrasjons-/utomhusplan Ja. Skal vise full utnyttelse. 

Illustrasjonshefte Ja. 

Sol-/skyggediagram Nei. 

Digital 3D-modell Nei. 

Grunnforhold – geoteknikk Ja. NVEs veileder. 

Støy Ja. Støyutredning som viser at T-1442/2021 
er innfridd og hvor mye støy nærliggende 
friluftsformål blir utsatt for. 

Overvann og flom Ja. VA-rammeplan, jf. VA-norm 

Vann og avløp  Ja. VA-rammeplan, jf. VA-norm 

Luftforurensning Nei. 

Trafikkanalyse Nei. Men skal kommenteres i 
planbeskrivelsen. 

Veitegninger Ja.  

Miljøteknikk/grunnforurensning Ja. 
 
 
 
9. BEHOV FOR VIDERE AVKLARING  
 

UENIGHETER OG AVKLARINGER 

Tiltakshaver har ytret ønske om at reguleringsplanen skal gå etter enklere 
prosess. Etter oppstart og varsling av oppstart, vil kommunen på bakgrunn av de 
innspill som kommer ta stilling til om reguleringsendringen kan foregå som mindre 
endring etter enklere prosess eller ordinær prosess. 
 

Egel Lillestrom 
/ Kommune 
8. 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 Nei. 

Byromsprogram Nei. 

l llustrasjons-/utomhusplan Ja. Skal vise full utnyttelse. 

l llustrasjonshefte Ja. 

Sol-/skyggediagram Nei. 

Digital 3D-modell Nei. 

Grunnforhold - geoteknikk Ja. NVEs veileder. 

Støy Ja. Støyutredning som viser at T-1442/2021 
er innfridd og hvor mye støy nærliggende 
friluftsformål blir utsatt for. 

Overvann og flom Ja. VA-rammeplan, jf. VA-norm 

Vann og avløp Ja. VA-rammeplan, jf. VA-norm 

Luftforurensning Nei. 

Trafikkanalyse Nei. Men skal kommenteres i 
planbeskrivelsen. 

Veitegninger Ja. 

Miljøteknikk/grunnforurensning Ja. 

9. BEHOV FOR VIDERE AVKLARING 

UENIGHETER OG AVKLARINGER 

Tiltakshaver har ytret ønske om at reguleringsplanen skal gå etter enklere 
prosess. Etter oppstart og varsling av oppstart, vil kommunen på bakgrunn av de 
innspill som kommer ta stilling til om reguleringsendringen kan foregå som mindre 
endring etter enklere prosess eller ordinær prosess. 
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Kommunen ønsker å ivareta muligheten for friluftsliv i området og påpeker at det 
bør reguleres nye parkeringsplasser for å sikre tilgjengeligheten til friluftsområdet. 
Grunneier ønsker ikke etablering av nye parkeringsplasser i tilknytning til 
biogassanlegget. Planleggingen av en bom for å forhindre uønsket trafikk inn på 
området vil gjøre en parkeringsplass overflødig. Det er behov for å diskutere dette 
videre i planprosessen. 
 
Planlagt QRA vil avklare behov for og utstrekning av hensynssoner/fareområder. 
Hensynssoner, også indre sone, vil strekke seg utenfor gjeldende plangrense. Det 
må klargjøres hvilke begrensninger dette vil få for terrenget, og for 
tredjepartsaktiviteter i området. Det bør ses på området BKB1 i nord når 
hensynssonene utarbeides. Kommunen anbefaler å sette store hensynssirkler slik 
at man får varslet bredt. 
 
Det foreligger ingen eksplisitte krav om beredskapsvei, men fra kommunens side 
er det ønskelig å anlegge en slik vei. Dialogen må tas videre med DSB.  
 
Avklaring om bom vil gjøres i den videre planprosessen, etter intern diskusjon. 

 
 
10. VIDERE PROSESS 
 

OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRENSNING - KONKLUSJON 

Kommunen stiller seg positivt til etablering av hydrogenanlegg på Krogstad og 
kommunen vil anbefale oppstart av planarbeidet. Når det gjelder hvorvidt 
reguleringsendringen kan foregå som mindre endring etter enklere prosess, eller 
ordinær prosess, må kommunen komme tilbake til dette etter varsling. 
 
Når det gjelder varslingsområdet ønsker kommunen at forslagsstiller viser 
varslingsområde og utvider dette. Hydrogenanlegg har en psykososial miljøfaktor, 
som kan skape uro, frykt og motstand. 
 
Kommunen har ingen grunn til å betvile at krav til fagkyndighet hos konsulent er 
oppfylt. 

 
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/ Tore Syvert Haga 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. 
 
For at et planforslag skal være komplett må følgende materiale innsendes kommunen (i én 
samlet forsendelse) til postmottak@lillestrom.kommune.no: 

Egel Lillestrom 
/ Kommune 

Kommunen ønsker å ivareta muligheten for friluftsliv i området og påpeker at det 
bør reguleres nye parkeringsplasser for å sikre tilgjengeligheten til friluftsområdet. 
Grunneier ønsker ikke etablering av nye parkeringsplasser i tilknytning til 
biogassanlegget. Planleggingen av en bom for å forhindre uønsket trafikk inn på 
området vil gjøre en parkeringsplass overflødig. Det er behov for å diskutere dette 
videre i planprosessen. 

Planlagt QRA vil avklare behov for og utstrekning av hensynssoner/fareområder. 
Hensynssoner, også indre sone, vil strekke seg utenfor gjeldende plangrense. Det 
må klargjøres hvilke begrensninger dette vil få for terrenget, og for 
tredjepartsaktiviteter i området. Det bør ses på området BKB1 i nord når 
hensynssonene utarbeides. Kommunen anbefaler å sette store hensynssirkler slik 
at man får varslet bredt. 

Det foreligger ingen eksplisitte krav om beredskapsvei, men fra kommunens side 
er det ønskelig å anlegge en slik vei. Dialogen må tas videre med DSB. 

Avklaring om bom vil gjøres i den videre planprosessen, etter intern diskusjon. 

10. VIDERE PROSESS 

OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRENSNING - KONKLUSJON 

Kommunen stiller seg positivt til etablering av hydrogenanlegg på Krogstad og 
kommunen vil anbefale oppstart av planarbeidet. Når det gjelder hvorvidt 
reguleringsendringen kan foregå som mindre endring etter enklere prosess, eller 
ordinær prosess, må kommunen komme tilbake til dette etter varsling. 

Når det gjelder varslingsområdet ønsker kommunen at forslagsstiller viser 
varslingsområde og utvider dette. Hydrogenanlegg har en psykososial miljøfaktor, 
som kan skape uro, frykt og motstand. 

Kommunen har ingen grunn til å betvile at krav til fagkyndighet hos konsulent er 
oppfylt. 

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/ Tore Syvert Haga 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. 

For at et planforslag skal være komplett må følgende materiale innsendes kommunen (i en 
samlet forsendelse) til postmottak@lillestrom.kommune.no: 
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• 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 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 

 
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.  
 

Egel Lillestrom 
/ Kommune 

• 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 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 

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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