
 

Planinitiativ for Vestre Nitteberg, felt B3 

Gnr 34 bnr 46           27.04.2020 



Formål med planen 

1.1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å omregulere en liten del av reguleringsplan for Vestre Nitteberg, 

eiendom 34/46 til grøntareal. 

Planområdet omfatter et areal som idag står ubebygd. Arealet er satt av til boligformål i 

kommuneplanens arealdel. 

Planområdet er regulert til boligformål i detaljreguleringsplan for Vestre Nitteberg, men 

tomten har i ettertid vist seg å ikke være bebyggbar grunnet dårlige grunnforhold. Ved å 

regulere tomten til grøntareal vil man hindre utbygging av et potensielt farlig byggeområde, 

samt sikre muligheten til å bygge flere grønne kvaliteter i boligområdet 

 

1.2 Planområdet 

Planområdet ligger langs Holtveien, innenfor reguleringsfeltet Vestre Nitteberg på Kjeller.  

 

Figur 1: Planområdets plassering i overordnet sammenheng, markert med blå pin 

(oppmalingsdialog.lillestrom.tech) 



Planområdet er i dag ubebygd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Flyfoto med planområde markert i rødt (Norgeibilder.no) 

 

1.3 Eierforhold 

Gnr/bnr Størrelse Adresse Hjemmelshaver 

34/46 1249,9 m2 Ingen adresse Privat 

 

1.4 Tilgrensende områder 

Planområdet grenser til Holtveien og boligområder i sør og øst, en lekeplass i nord og et 

jordbruksareal i vest. Planområdet var tidligere dekket av skog og fulldyrka jord, men ser ut 

til å være brukt til parkering/rigg i forbindelse med nærliggende utbygginger.  

Syd for området ligger boligfeltet Nitteberg og videre sørøst ligger Kjeller flyplass som er et 

fremtidig byutviklingsområde. Nord for området ligger boligfeltene på Holt-Vestvollen 

(Haugenstua og Solheim). 

Nærområdet er preget av jordbruk, konsentrert og åpen småhusbebyggelse. 

 

 



1.5 Arealbruk 

Området antas regulert til følgende formål: Et formål som ikke innebærer utbygging av 

boliger eller annen betydelig bygningsmasse. Den videre planprosessen må avklare hvilket 

formål som blir valgt. De mest aktuelle framstår som følgende: 

- Ulike former for uteoppholdsareal innenfor hovedformål «Bebyggelse og anlegg»; som 

lekeplass, parsellhage eller annet uteoppholdsareal. Ulike underformål fra hovedformål 

grøntstruktur; som friområde, park eller blå/grønnstruktur.  

- Parkering, herunder gjesteparkering for omkringliggende boligområder eller 

utfartsparkering for naturområder. 

 

1.6 Stedets karakter 

Planen ligger i et område som er preget av moderne åpen og konsentrert småhusbebyggelse 

som er omgitt av fulldyrka jord og en del skogsområder som brukes til friluftsliv 

 

1.7 Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 

Tiltaket vil ikke sjenere omliggende områder, men vil naturlig passe inn i nærmiljøet. 

Ettersom området er ubebygget og grått i dag, men vil beplantes som et grøntareal ventes det 

å ha en positiv virkning for omgivelsene. 

 

1.8 Risiko- og sårbarhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til planen ettersom det er krav om 

dette til alle plansaker. Det er ikke ventet å finne noen forhold som må sees nærmere på. 

Området skal ikke bebygges og det må derfor ikke gjennomføres grunnundersøkelser. 

 

1.8 Støy 

Det er ikke foretatt støymålinger, men området er antatt ikke støyutsatt. Området ligger inntil 

en sirkulær adkomstvei for boliger, med lite trafikk. Fremtidig bruk av området vil forårsake 

lite støy.  

 

1.9 Naturfarer 

Planen ligger ikke innenfor et område som er flomutsatt. 

Planen ligger ikke innenfor aktsomhetssone for kvikkleireskred. 

 

 



1.10 Radon 

Planen ligger innenfor et område med aktsomhetsgrad moderat til lav. 

 

Figur 4: Aktsomhetskart for Radon (Norges Geologiske Undersøkelse) 

 

1.11 Forurensning i grunnen 

Det er søppel i grunnen som følge av at arealene tidligere ble brukt som avfallsdeponi. Dette 

har vist seg som et problem for flere av boligene som er bygget. Det er derfor ikke egnet at 

tomten benyttes til noen form for utbygging. 

 

1.12 Overvann 

Det er antatt viktig å lede overvannet bort fra grunnen i åpne overvannsløsninger. Dette er 

ansett som viktig å hindre oppsamling av vann i grunnen. Dette kan legge føringer for det 

videre reguleringsarbeidet på tomten. 

 

Gjeldende planstatus 

2.1 Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune 2019-2030 (nå del av Lillestrøm 

kommune) er området er avsatt til eksisterende boligformål. Området ligger utenfor prioritert 

vekstområde. 

 



2.2 Reguleringsplan 

Området er regulert i plan 501 – Reguleringsplan for Vestre Nitteberg. Det aktuelle feltet er i 

denne planen avsatt til boligformål på inntil 3 etasjer med en BYA på maksimalt 50%. Feltet 

ble brukt som søppeldeponi tidligere, noe som gir svært dårlige grunnforhold. Daværende 

Skedsmo kommune ble i samtaler med utbygger enige om at utbygging på felt B3 ikke skulle 

realiseres. Dette skjedde i forbindelse med byggesøknad for nærliggende boliger. Kommunen 

har nå valgt å starte en reguleringsprosess for å endelig fastsette dette. 

 

2.3 Tilstøtende planer 

Sør for området ligger detaljreguleringsplan for Nitteberg, vedtatt i 2007. Dette er et større 

boligområde bestående av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse. 

Øst for planområdet ligger restriksjonssone rundt Forsvarets anlegg, vedtatt i 2001. 

Nord for planområdet ligger reguleringsplan for Haugenstua og Solheim, delfelt B9 og B10, 

vedtatt 1991. Dette er et boligområde bestående av åpen og konsentrert småhusbebyggelse. 

 

Konsekvensutredning 

Det er vurdert om det er behov for at planen konsekvensutredes, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg.  

Vedlegg 1 lister opp planer som alltid skal ha planprogram eller melding og 

konsekvensutredning etter §6, bokstav b i forskriften. Denne planen faller ikke under noen av 

planene og tiltakene beskrevet.  

Vedlegg 2 angir hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes etter §7 i forskriften. 

Denne planen faller ikke under noen av planene og tiltakene beskrevet. 

Planen er ikke antatt å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter §8 og 10 i 

forskriften.  

Planen er ikke i tråd med kommuneplanen. Det foreslåtte tiltaket viderefører derimot dagens 

bruk, og det kommunen er enige med dagens grunneier om. Det vurderes til at planen ikke vil 

skape større konsekvenser på miljø og samfunn enn det dagens regulering gir, snarere tvert 

imot. Det vurderes derfor til at tiltaket ikke vil utløse krav til konsekvensutredning. 

Alle aktuelle forhold vil bli beskrevet på vanlig måte i reguleringsplanens planbeskrivelse. 

Saken vil bli opplyst i tilstrekkelig grad gjennom dette. 


