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Planinitiativ  

Reguleringsplan for Hellerudsletta 
 

1. Bakgrunn 
1.1 Forslagstiller og planfaglig konsulent 

Det søkes herved om oppstartsmøte for å starte reguleringsplanarbeid på Hellerudsletta gnr 

61/ bnr 9 m.fl. Plansaksgebyr sendes til tiltakshaver. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Formålet med planen 

Formålet med planen er å tilrettelegge for å utvikle og tydeliggjøre Hellerudsletta som en 

regional og nasjonal opplevelsesdestinasjon med basis i eksisterende kurs-, konferanse- og 

messesenter. Dette innbefatter videreutvikling av disse funksjonene samt betjenende 

fasiliteter som hotell, opplevelser og andre program som nødvendige og forsterkende 

støttefunksjoner for slik utbygging, både på kort og lang sikt.  

 

Det meste av området er i dag regulert i en eldre plan 420/07: “Reguleringsendring av 

Hellerudsletta ved Exporama”, vedtatt 13.06.2007. Siden den gang er det gjort flere mindre 

justeringer fra opprinnelig plan, sist justert i 13.06.2016 ifm. utvidelse av hotell og messe. 

Det er også blitt gitt flere dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan, blant annet for 

oppføring av nye utstillingshytter. Noen av hovedformålene i gjeldende reguleringsplan 

vurderes til å ha liten relevans i forhold til ønsket utvikling av området. I tillegg inneholder 

ikke gjeldende planer nødvendige bestemmelser eller føringer til å kunne styre videre 

utbygging slik en ser for seg i området i dag og ikke minst muligheter på lengre sikt.  

For videreutvikling av eiendommen anses det derfor som nødvendig med ny regulering etter 

dagens plankrav. Ønsket arealformål er blant annet kompletterende formål til dagens 

virksomhet, nytt hotell i tilknytning til konferanse/messehallene, ny messehall, utvidelse av 

dagens hytteutstilling, samt samferdselsformål. 

 

Hensikten med planarbeidet er derfor å utvikle en helhetlig, robust og fremtidsrettet 

reguleringsplan tilpasset visjonen for planområdet og som fungerer som et godt verktøy 

både for tiltakshaver og myndighetene i den kommende videreutviklingen av området.  

 

 

1.3 Planområdet – lokalisering og størrelse 

Hellerudsletta ligger nordvest i Lillestrøm kommune og grenser i nord og vest til Nittedal 

kommune. Det er om lag 1,5 km fra avkjøringen fra Hvamkrysset på E6 til Hellerudsletta.  

 

Sør for planområdet ligger rv. 22 Trondheimsveien. Fv. 384 Kragerudveien som er 

forbindelse over Nitelva til Søndre Nittedal ligger øst for planområdet.  

Tiltakshaver: 
Tiltakshaver: Hellerudsletta Eiendom AS 
Adresse: Haakon VIIs gate 0161 Oslo 
Org. nr.: 990 134 979 
Kontaktperson: Einar Sørland 
E-post: einar@hellerudslettaeiendom.no 
 
 

Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Nordic Office of Architecture AS 
Adresse: PB 7075 Majorstuen, 0360 Oslo 
Org.nr.: 920 013 899 
Kontaktperson: Fidan Krasniqi 
Tlf: 458 53 386 
E-post: fk@nordicarch.no 
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Planområdets vestgrense følger Bølerbekken, mens området i nord grenser til Nitelva.  

 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Trondheimsveien er angitt til 17 606 kjøretøy. Kragerudveien har 

vesentlig lavere trafikk med en angitt ÅDT på 1 450 kjøretøy. ÅDT for E6 er angitt til 74 660 

kjøretøy. 

 

 

Figur 0-1 Planområdets plassering er vist med stiplet sirkel. 
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Figur 0-2 Forslag til planavgrensning. 

 

Forslag til planavgrensning vises i kartet over. Planområdets foreløpige areal er på ca. 354 

daa, hvorav ca. 20,5 daa er skog og ca. 85 daa er dyrket mark. Planavgrensningen kan bli 

justert i planperioden, og utvidet eller vesentlig endret planavgrensning vil bli varslet. Vi 

imøteser kommunens vurderinger av hvor stor del av eiendommen som bør inkluderes i 

planområdet. 

 

Tomten består av fem eiendommer, som til sammen utgjør 365 442 m2, og der 

Hellerudsletta Eiendom AS er hovedeier. Eksisterende bygningsmasse er på om lag 43 000 

m2 og omfatter: En stor messehall med en karakteristisk buet takform. Inntil denne i vest 

ligger en mindre hall. Sydøst for den store messehallen ligger et hotell i 7 etasjer. 

Hellerudsletta Eiendom AS er ikke i besittelse av denne eiendommen men den inngår som 

en del av planavgrensningen i planinitiativet.  I nordøst ligger Norsk Hyttesenter med ca. 32 

utstillingshytter. I nordvest mot Nitelva er det flere rubhaller som benyttes til klargjøring og 

oppbevaring av biler av Leaseplan. Flere av messeleverandørene har også kontorer tilknyttet 

messehallene.  

 

Hellerudsletta har i dag adkomst fra rv. 22 Trondheimsveien i syd og fra Kragerudveien i øst.  

Området har store parkeringsarealer av permanent og midlertidig art som er en forutsetning 

for avvikling av de store messene. Syd, vest og øst for bebyggelsen ligger større 

parkeringsarealer med plass til i overkant av 4 000 biler (tallet inkluderer midlertidige 
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parkeringsplasser i tilknytning til store messer) og i øst en noe mindre parkeringsplass med 

rom for om lag til 350 biler. Nord for messehallene er det parkering for rundt 400 biler.  

 
0-3 Dagens situasjon og eksisterende bebyggelse. Stiplede sirkler viser avstander i luftlinje. 

 

2. Planønsket 
2.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Arealformålene vil i store trekk være i samsvar med eksisterende arealbruk i 

kommuneplanens arealdel. Arealet innenfor planområdet som er avsatt til formålet 

“Offentlig eller privat tjenesteyting“ har en vid definisjon og kan omfatte en rekke 

underformål. Gjennom planarbeidet vil vi derfor søke å finne fram til gode måter å regulere 

bruken på i en balanse mellom ønsket utvikling av destinasjonen Hellerudsletta og 

kommuneplanens intensjoner. Det ønskes innpasset volumer og formål på tomten som 

ivaretar en god trinnvis utvikling av området som både hensyntar tiltakshavers konkrete 

utviklingsplaner på kort sikt og ikke minst muligheter på lengre sikt. Målet er å videreutvikle 

og tydeliggjøre Hellerudsletta som en regional og nasjonal destinasjon med basis i 

eksisterende hotell-, messe-, kurs- og konferanseområde. Eksisterende bebyggelse tenkes i 

utgangspunkt beholdt, men hotellkapasiteten ønskes ytterligere utvidet i tilknytning til 

konferanse-/messehallene. Det ønskes innpasset en ny messehall, og det er også et mål om 

å legge til rette for at dagens hytteutstilling utvides. Reguleringsplanen vil også regulere 

areal til parkering både på bakken og under terreng. Dagens regulering og 

parkeringskapasitet legges i utgangspunktet til grunn. I planarbeidet vil forholdet til 

gjeldende parkeringsnorm for Lillestrøm kommune redegjøres for.   
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2.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Ny bebyggelse vil i stor grad forholde seg til eksisterende i både skala og høyder. Gjennom 

planarbeidet ønsker man også å vurdere både utnyttelsesgrad og byggehøyder utover 

dagens rammer.  

 

2.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

På dette stadiet i prosessen er det ikke etablert endelige målsetninger for energibruk, 

klimagass, blågrønn faktor eller andre bærekraftstema. Sentrale elementer for området er 

mobilitet og naturkvaliteter. Det vil bli lagt vekt på effektive logistikk- og mobilitetsløsninger 

der ambisjonen er en utvikling så langt som mulig i tråd med nullvekstmålet for trafikk i 

regional plan for areal og transport. Miljøoppfølgingsprogrammet skal redegjøre for 

prosjektets miljøprofil og -ambisjoner, og vil være en integrert del av planforslaget. 

 

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

Planområdet har et øvre platå på ca. 20 m over Nitelva der messehaller og hotell 

ligger. Området heller mot Nitelva i nord og bestod opprinnelig av ravinedaler med dyrket 

mark på toppen og beiter i dalsidene. Det meste av ravinene er bakkeplanert. De flate 

partiene er asfaltert, eller har grus- eller gressdekke. Det er ingen gammel eller 

bevaringsverdig bebyggelse innen planområdet. Det er registrert to enkeltstående 

kulturminner innenfor/i tett tilknytning til planområdet. Nord for planområdet ligger Nitelva 

som ved kartlegging av biologisk mangfold er verdisatt som svært viktig, dvs. at vassdraget 

har biologiske kvaliteter som er av nasjonal betydning. Området ved Bølerbekken er i 

kartlegging av biologisk mangfold verdisatt som viktig, dvs. at det har regional betydning. 

Bekken fungerer også som en viktig viltkorridor mellom Nitelva og Gjelleråsmarka, og det er 

anbefalt at løvskogen får utvikle seg fritt. Dette understreker også betydningen at det ikke 

hugges i kantsonen langs bekken. I planarbeidet vil det tas hensyn til disse områdene. 

 

Tiltaket antas å ikke medføre vesentlige endringer i landskapet da eiendommen i dag 

allerede er bebygd. Arealformål vil i ny regulering være det samme som i gjeldende plan, og 

det legges derfor ikke opp til å endre type bruk. Tiltaket vil ikke føre til nedbygging av 

dyrkbar jord/drivverdige arealer, viktige naturtyper eller viltområder. Ny bebyggelse vil 

harmonere med omkringliggende bygg og ikke medføre endring av områdets karakter.  

Gjennom planarbeidet ønsker man også å vurdere hvilke arealer som er egnet for 

bebyggelse og hvilke arealer som har landbruksmessige kvaliteter. Når det gjelder trafikk kan 

utviklingen innebære endringer for plassering av internveier, men Trondheimsveien og 

Kragerudveien vil fortsatt være adkomstveier. Videre kan tiltaket medføre økt trafikk, 

avhengig av bruker/leietaker. Dette må utredes nærmere i forbindelse med planarbeidet. 

Tiltaket vil ikke generere økt behov for sosial infrastruktur. Forhold tilknyttet teknisk 

infrastruktur vil utredes i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.  

 

Kommuneplanens §1-7 Tilgjengelighet for alle vil etterfølges når det gjelder universell 

utforming. 
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2.5 Planarbeidets virkninger utenfor planområdet 

Planarbeidet vil ikke få vesentlige virkninger utenfor planområdet, da typen bruk i store 

trekk vil være den samme som i dag og i samsvar med gjeldende arealbruk i 

kommuneplanens arealdel. 

 

2.6 Fremdrift 

Vi foreslår følgende fremdrift for planarbeidet: 

- Oppstartsmøte: medio august 2020 

- Forslag til planprogram: medio september 2020 

- Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram på offentlig ettersyn: 

ultimo oktober 2020. 

- Frist for innspill/merknader: medio november 2020. 

- Behandling/fastsettelse av planprogram: medio desember 2020. 

- Innsending av samlet planforslag: medio juni 2021  

Forslaget til fremdrift vil avklares nærmere med kommunen i forbindelse med 

oppstartsmøte.  

3. Planstatus 
3.1 Forholdet til kommuneplanen 

 

Figur 0-4 Kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune 2015-2030, vedtatt 12.06.2019 

Arealet innenfor planområdet er avsatt til formålene “Offentlig eller privat tjenesteyting“ 

(rød på ca. 51,6 daa), “parkering“ (grå), samt “LNF“ (grønn). I tillegg ligger det to 

hensynssoner: fareområde, kvikkleire H310_2 over hele området samt særlig angitt 

hensynssone for friluftsliv H530_1 på den nordre siden. Elva er avsatt til bruk og vern av sjø 

og vassdrag og omfattes av forvaltningsklasse VK2 som innebærer at det for arealer inntil 

100 m fra strandlinjen, ikke er tillatt med andre inngrep enn enkle og naturvennlige 

tilretteleggingstiltak for allmennhetens friluftsliv og rekreasjon. Det går også frem av § 1-6.3 

av at det mot samtlige raviner gjelder en byggegrense på minimum en avstand tilsvarende 
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dybden på ravinen, minimum 20 meter fra knekkpunkt ravine/flatt terreng. Dette vil i særlig 

grad være gjeldende for Bølerbekken. 

 

Alle tilstøtende arealer i Lillestrøm og Nittedal er LNF-områder i kommuneplanene.  

 

Områder avsatt til “offentlig eller privat tjenesteyting“: 

Rekkefølgekrav, og krav til teknisk infrastruktur går frem av §2-1.1 og §2-1.2. Videre 

skal alle flate tak med en helning på 0-5,5% på all type bebyggelse være grønne jf. §2- 

1.9. 

 

3.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående planarbeid 

Hellerudsletta har en lang historie innenfor messe- og konferansevirksomhet. Med messe- 

og konferansefasilitetene til X Meeting Point, Moxy Hotels og Nordens største permanente 

hytteutstilling, er Hellerudsletta blitt en av de mest etterspurte messe-, event- og 

konferansedestinasjonene i Norden. 

 

Det meste av området er i dag regulert i en eldre plan 420/07: “Reguleringsendring av 

Hellerudsletta ved Exporama”, vedtatt 13.06.2007. Siden den gang er det gjort flere mindre 

justeringer fra opprinnelig plan, sist justert i 13.06.2016 ifm. utvidelse av hotell og messe. 

Det er også blitt gitt flere dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan, blant annet for 

oppføring av nye visingshytter. 

 

Arealformål i gjeldende regulering 

Tjenesteyting messe med tilhørende virksomhet: messe, utstillings og idrettshall 

med tilhørende kontorer, konferanselokaler og serveringssteder. Messevirksomhet, 

kulturelle og idrettslige formål samt til de kontor, konferanse, serverings og 

servicefunksjoner som naturlig følger av virksomheten i messe og utstillings- 

området. Utnyttelsesgraden for området styres av regulerte byggegrenser og angitte  

maksimum gesimshøyder. Hotell med tilhørende virksomhet. Byggegrense flukter med/er i 

samsvar med formålsgrense for hotell. Høyder styres av angitt maksimum koter. 

 

[Spesialområde S1] - deler av denne utgår i denne reguleringsplanen da arealet nå inngår i 

Områdereguleringsplan for Nitelva (nå felt LF1 friluftsformål).  

Langs Bølerbekken: holdes fri for bebyggelse. Friluftsliv og kulturelle aktiviteter som 

ikke krever opparbeidede anlegg. 

 

[Spesialområde S2]- friluftsområde for allmennyttige og kulturelle aktiviteter. Tillatt med 

mindre bygninger på anviste plasser som midlertidig eller permanent tjener 

utstillingsområdet. 

 

[Spesialområde S3]- utendørs utstillingsområde. Grønne, vegeterte flater. Tillatt med 

midlertidige bygninger, tekniske installasjoner, grusveier og utendørsamfi som tjener 

formålene utstilling og idrett ved arrangementer. 

 

[Spesialområde S4]- utendørs utstillingsområde. Samme som S3 men ikke utendørsamfi. 

 

Fellesområder: felles parkering (P1 og P3). 
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Fellesområder: felles parkering og avkjørsel (P2). 

Fellesområder: felles avkjørsel (V1 og V2). 

 

L1 - landbruksområde med temporær adgang til parkering og/eller utstilling. 

L2 - landbruksområde med temporær adgang til parkering. 

L3 - landbruksområde med temporær adgang til utstilling. 

 

 

Figur 0-5 Gjeldende regulering med angitte formål. 

Områdeplan for Nitelva 

Områdeplan for Nitelva, vedtatt 04.04.2018, Plan – ID 506, definerer viktige grensedrag 

mellom de åpne og grønne arealene og sentrumsområdene langs Nitelva. Planen legger til 

rette for utvidelser av turveinettet og rekreasjonsareal i områdene langs elva, samtidig som 

den tar hensyn til viktige produksjonsareal i landbruket og naturtyper og arter, jf. 

prioriteringer i naturmangfoldloven. Plangrensen for detaljreguleringen vil tilpasses (gå kant 

i kant med) områdeplanen for Nitelva slik at man unngår unødig overlapping.  

 

Pågående planarbeid, tiltak i nærområdet 

Det foregår noe næringsutvikling i nærområdet, der det blant annet bygges på Lahaugmoen, 

vest for planområdet og ved Hvamkrysset på E6. Det er også varslet planoppstart for 

områderegulering for Hvam, detaljregulering for skytebane på Lahaugmoen og 

detaljregulering for Hellerud Gård, Bråteveien. Det vurderes at disse forholdene ikke har 

særlig betydning for denne planen. 
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Figur 0-6 Pågående plansaker i nærområdet. 

 
3.3 Forholdet til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Planen gir føringer for bolig-, transport- og næringsutvikling i regionen. Det skal legges til 

rette for at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor 

prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges. I prioriterte 

vekstområder legges det til rette for høy arealutnyttelse. En av arealstrategiene (A3) i planen 

innebærer at vekst bør gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i de 

prioriterte vekstområdene. Utenfor prioriterte vekstområder bør vern gå foran vekst 

(strategi A4). Planområdet ligger ikke innenfor de prioriterte vekstområdene i den regionale 

planen. Det legges ikke opp til nye boliger. I planområdet er det flere større arbeidsplasser i 

dag, og planområdet ligger langs bussaksen mellom Nittedal og Lillestrøm og vil derfor ha 

god kollektivdekning. Det vil bli lagt vekt på effektive logistikk- og mobilitetsløsninger der 

ambisjonen er en utvikling så langt som mulig i tråd med nullvekstmålet for trafikk i regional 

plan for areal og transport. 

 

3.4 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 

og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 

byutvikling. Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av 

retningslinjene må tilpasses regionale og lokale forhold. 
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert 

velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne 

retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger 

støyproblemer. Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye 

boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis det anbefalte 

utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, 

næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift 

til plan- og bygningsloven. 

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)  

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret 

mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes 

tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i 

bruk eller egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Garden som ressurs (2017)  

Veilederen dreier seg om bygge- og anleggstiltak og bruksendringer som ønskes gjennomført 

i områder som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i 

kommuneplanens arealdel. Veilederen handler om hvilke bygge- og anleggstiltak som inngår 

i arealformålet LNFR, om hvordan tvilstilfeller bør vurderes, og om hvordan det aktivt kan 

tilrettelegges for tiltak som ikke inngår i LNFR. 

 

Folkehelsestrategi for Akershus fylkeskommune 2011‐ 2014, 8.11.2011 

Fysisk aktivitet er viktig i forhold til folkehelse og tilrettelegging for fysisk aktivitet 

er en sentral del av folkehelsearbeidet. Strategidokumentet beskriver blant annet 

bruk av strukturelle virkemidler som en effektiv måte å påvirke hele befolkningen 

på, gjennom å endre rammebetingelsene for helserelatert adferd. Blant de 

strukturelle virkemidlene vil flere være aktuelle i forbindelse med planarbeidet 

• enkel tilgang til friluftsområder 

• gode og inkluderende anlegg for fysisk aktivitet 

 

4. Interesser – Samfunnssikkerhet – Medvirkning – Konsekvensutredning 
4.1 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Området er allerede bebygd og antas derfor ikke å medføre vesentlige endringer i hvilke 

interesser som blir berørt. Arealformålene vil i store trekk være i samsvar med arealbruk i 

kommuneplanens arealdel. 

 

4.2 Samfunnssikkerhet  

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i forbindelse med planarbeidet. 

Denne vil avklare om området eller tiltaket skaper risikoer som må sikres. Noen forhold må 

sees nærmere på. Dette gjelder eksempelvis risiko knyttet til kvikkleire. Store deler av 

eiendommen omfattes av hensynssone for kvikkleire H310_2 i kommuneplanens arealdel. 
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4.3 Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Statens vegvesen 

Akershus fylkeskommune 

Fylkesmannen 

NVE 

 

4.4 Medvirkning 

Planprosessen vil følge krav til medvirkning etter pbl §5-2. Berørte naboer og andre 

interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om oppstart. Naboer og 

offentlige organer skal varsles med brev i post/epost. Igangsetting av planarbeidet skal også 

varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside. Det er på dette tidspunktet ikke planlagt 

noe åpent møte om planene. Varslingslisten avklares med Lillestrøm kommune.  

 
4.5 Krav til planprogram og konsekvensutredning 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg (I) og (II) til forskrift om 

konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som 

skal vurderes om bør konsekvensutredes. Det er særlig punkt 24 og 25 i vedlegg (I) som er 

aktuelle å vurdere. 

 

KU-forskriftens vedlegg (I), punkt 25 innebærer krav om KU for planer for bolig og fritidsbolig 

som er i strid med kommuneplanens arealdel. Siden planen ikke inneholder disse formålene, 

vil ikke dette punktet være aktuelt. KU-forskriftens vedlegg (I), punkt 24 innebærer krav om 

KU for planer for næringsbebyggelse, offentlig/privat tjenesteyting eller bygg til 

allmennyttige formål med BRA på mer enn 15 000 m2. På dette stadiet i prosessen er det 

ikke fastsatt eksakt hvor mye ny bebyggelse planen skal tilrettelegge for, men BRA estimeres 

til å bli høyere enn 15 000 m2. Av disse kommer størstedelen av arealet fra et nytt hotell, og 

en ny messehall hvor måleplan for hver 3. høydemeter inngår i målbart BRA.  

I tillegg til tiltakets omfang virker også fare for kvikkleire og innsnevring/omdisponering av 

landbruksareal utløsende for krav om konsekvensutredning. Med bakgrunn i dette vurderer 

fagkyndig at tiltaket faller inn under krav om konsekvensutredning etter §6 i «Forskrift om 

konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven». Konsekvensutredning vil utarbeides i 

henhold til pbl § 4-2. 
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