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2. BAKGRUNN
BAKGRUNN FOR REGULERINGSARBEIDET
Formålet med planen er utvidelse av Bingsfoss ungdomsskole iht. vedtatt
skolebehovsplan 22.04.2020. Feltene, som er regulert til offentlig
tjenesteyting/undervisning BU1 og BU5 i områdereguleringsplanen for
Sørumsand sentrum, plan ID 226, vil bli berørt.
Forslag til utvidelse av bebyggelse ligger hovedsakelig innenfor felt BU1 og
dagens uteareal ligger delvis innenfor BU5.
Det er et ønske om at utvidelsen av skolen skal være ferdig bygget til august
2024, men det framstår lite realistisk.

PLANOMRÅDET – STATUS OG PROSESS
Planområdet ligger nordøst i Sørumsand, mellom Glomma og Fv 172,
Sørumsandveien. Adkomst til skolen skjer fra Vendomveien. Området ligger i
utkanten av Sørumsand sentrum, med småhusområder mot øst og vest, med
utsikt over friområder og Glomma mot nord. Bingsfosshallen er nærmeste nabo i
øst og foreslås inkludert i planområdet.
Området er i gjeldende kommuneplan satt av til offentlig eller privat tjenesteyting.
I områdereguleringen for Sørumsand sentrum har planområdet underformål
undervisning.
I regional plan for areal og transport er Sørumsand satt som prioritert tettsted.
Planområdet ligger innenfor grensen til det prioriterte vekstområdet rundt
Sørumsand.
Forslagsstiller foreslår en planavgrensning som i hovedsak følger de ytre
tomtegrensene til tilstøtende eiendommene, med unntak av mot nord hvor hele
felt BU5 (deler av eiendom 246/3) inkluderes. Planavdelingen anbefaler at hele
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felt BU1 og BU 5, og del av felt GF 1 nord/nordvest for skolen mot Glomma i
områdeplan for Sørumsand inkluderes i planavgrensningen.

PLANEN BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE
Gbnr: 246/367, 246/322 og deler av 246/3
PLANOMRÅDETS NABOEIENDOMMER
Gbnr: 246/189, 48, 60, 203, 62, 71, 58, 69, 247, 25, 249, 321, 75, 65, 64 og 158

PRESENTASJON AV PLANØNSKET
For å legge til rette for større elevmasse og øke elevkapasiteten i et langt
tidsperspektiv må skolen bygges ut. Utbyggingen vil gi god kapasitet i lang tid.
Det er presentert 4 alternativer til utbygging i planinitiativet.
Hovedinngangen blir ikke berørt og det er lagt vekt på å bevare eksisterende
funksjoner og brukermønstre. Alternativene viser ulike tilbygg som tilpasser seg
eksisterende bygning i høyder og volum, men som med materialbruk og utforming
fremhever ny bebyggelse som kontrast til det eksisterende. Ny bebyggelse
foreslås med fasader i stående trespiler, som vil gi et lettere uttrykk og som står
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seg godt mot eksisterende undervisningsfløyer med rød teglstein og svalganger
med rekkverk i trespiler.
Felles for alternativene er at de øker klasseromskapasiteten på skolen. I alle
alternativene er også tilpasninger i skolens utearealer viktig. Det legges til rette for
ballflater, parkouranlegg og sittearealer.

3. PLANSTATUS
PLAN

MERKNADER

Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel

Området er satt av til offentlig tjenesteyting i
gjeldende kommuneplan

Reguleringsplaner

I områdereguleringsplan for Sørumsand sentrum
har området underformål undervisning.

Tilgrensende planer

Eiendommene gbnr 246/367,322 og 3 ligger
innenfor planområdet til områdereguleringsplan
for Sørumsand sentrum. Naboeiendommene i
vest er i hovedsak regulert områdeplan for
Sørumsand, og i eldre reguleringsplaner.
Eiendommene øst er i hovedsak uregulerte
boligområder.

Pågående planer

Områdeplan for Sørumsand sentrum ble vedtatt
i 2015, men alt tyder på at den vil endres etter
full prosess i løpet av de kommende årene.
Detaljregulering av ungdomskolen og endring av
områdeplanen kan gå parallelt.

Rikspolitiske retningslinjer
Samordnet areal- og
transportplanlegging

Skolen ligger i utkanten av Sørumsand, med
god sammenheng til boligområdene rundt. Det
er god tilgjengelighet til kollektivtrafikk, både
buss og tog er i gangavstand fra skolen. Det er
et mål at så mange som mulig skal gå, sykle
eller ta kollektivtransport til skolen. Skolekretsen
er stor, derfor kommer også noen til skolen med
skolebuss.

Riks- og fylkesveier

Planområdet har adkomst fra fylkesvei, via
kommunal og privat vei.
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Barn- og unges interesser

Utbygging av Bingsfoss ungdomsskole vil være
til stor interesse for elevene som går på skolen,
og de som bruker uteområdet utenom
skoletiden. Det er viktig at brukerne får være
med i prosessen og at det legges opp til gode
medvirkningsprosesser.

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
Utvidelsen av skolen ligger inne i skolebehovsplanen som ble vedtatt i 2020.

4.2 GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER
Skolens uteområder:
Uteområdene er skissert med mye aktivitetsområder. Ungdommer kan også ha
behov for en del arealer som ikke er fylt med aktivitet - altså arealer der man kun
kan "henge", se på andre, trekke seg tilbake og være tilstede, uten nødvendigvis
å drive aktivitet i friminuttene. Slike hengesoner kan ha mange slags utforminger,
og variasjon er gjerne et stikkord: ulike typer benker, bord, amfi, pergola,
hengekøyer, nett og annet. Slike hengearealer bør også ha god belysning til alle
årstider. Det oppfordres derfor til at man bruker fagkompetanse (f.eks.
landskapsarkitekter) til å utforme ny utomhusplan for skolen. Og at man også har
medvirkning med elever så man får vite om hvilke behov de har – eller om de har
noen konkrete ønsker for utomhusområdene på skolen.
Arealer innenfor BU5 som er for bratte for uteopphold, reguleres til friområde.
Målet er at uteoppholdsarealene på skolen også skal kunne benyttes utenom
skoletid. Det er derfor viktig å tenke på sikkerhet, især i form av forebygging mot
kriminalitet.

4.3 NATURMANGFOLD
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 må svares ut i saken
og planforslagets konsekvens for naturmangfoldet må kommenteres.
Evjer, bukter og viker i Glomma er viktige naturtyper. Planforslaget må ikke ha
innvirkning på viktige naturtyper i tilknytning til planområdet.
Naturmangfoldloven og vannressursloven er viktig.
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Ned mot Glomma er det bratte arealer med vegetasjon. Den ene stien/turveien
som starter ved dagens håndballbane på Bingsfoss u-skole er mye i bruk, også
av ungdomsskolen.
Vi må forholde oss til et klima i endring som vil medføre mer ekstremvær og
kraftige nedbørsperioder i tiden som kommer. Planforslaget bør inneholde en
vurdering av hvordan forventede klimaendringer på lang sikt vil påvirke
planområdet og hvordan løsningene som planen legger opp til er tilpasset denne
utviklingen.
Viser til kommunens retningslinjer for håndtering av overvann. Det bør fortrinnsvis
velges åpne overvannsløsninger, dette er positivt både for biologisk mangfold og
trivsel på uteområdene.
Fremmede arter: Det vises til forskrift (Forskrift om fremmede organismer) og tidl.
Skedsmo kommunes handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/ natur-ognaturforvaltning/ . Handlingsplanen skal rulleres og det tas sikte på at denne skal
gjelde for hele Lillestrøm kommune.
På uteområdene bør det legges til rette for pollinerende insekter, med vekster
som er viktige for pollinerende insekter og at man har blomstring gjennom hele
sesongen.
Det gjøres oppmerksom på vannressurslovens §11 bestemmelser om
kantvegetasjon langs vassdrag. Tiltaket må ikke være i strid med
vannressursloven.

4.5 KULTURMINNER
Bingsfoss ungdomsskole ligger i et område med stor tetthet av kulturmiljøer og
kulturminner.
Planområdet ligger så vidt innenfor kulturmiljøet ID i kulturminneplanen for Sørum:
Kulturmiljø Bingen lenser med lenseplasser på begge sider av Glomma, fergesteder og
stor variasjon automatisk fredete kulturminner som gravrøyser, helleristninger og
funnstedet for stokkebåten. Høyt potensiale for flere funn av automatisk fredete
kulturminner.

Kulturmiljøet er også en hensynssone i kommuneplanen med følgende
bestemmelser: Innenfor området angitt som hensynssone bevaring av kulturmiljø, må
det tas særlig hensyn til bevaring av installasjoner, bygningsmiljø og kulturlandskap. Ved
behandling av byggesaker eller andre tiltak skal hensyn til kulturmiljø vektlegges. Det skal
tas hensyn til landbruksnæringens behov for bygninger og anlegg i avveiningen. Regional
kulturminnemyndighet må vurdere om tiltaket kan virke inn på ikke kjente automatiske
fredede kulturminner i undergrunnen. Det skal ikke tillates rivning av bebyggelse eller gis
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tillatelse til større bygge- og anleggstiltak før de kulturhistoriske verdiene er nærmere
kartlagt og sikret.

Med tanke på omkringliggende kulturmiljøer og opplevelsen av disse, blir det
viktig å tenke på utforming av tilbygg og ikke minst belysning. På motsatt side av
Glomma går kulturstien langs elvebredden og belysningen av idrettsplassen
spesielt og skolens uteområde ned mot Glomma, vil kunne ha stor virkning på
opplevelsen av elvelandskapet. Planområdet ligger på toppen av en bratt
skråning og det blir viktig å vise både nær- og fjernvirkning av tiltakene. Med
fjernvirkning mener vi særlig fra kulturstien, Bingsfosstranda og Bingsfossbrua.
Det er registrert en kokegrop i området, denne er fjernet. Det må avklares med
Viken fylkeskommune om det er behov for arkeologisk registrering. Slik avklaring
skjer gjennom oppstartsvarslingen. Det er muligheter for funn av automatisk
fredete kulturminner langs elvebredden.
4.6 UTFORMING, PLASSERING OG STØRRELSE
Det er i planinitiativet lagt frem fire alternativer til utvidelse av dagens
skolebygning.
I alle de fire alternativene vil fasader på eksisterende skolebygning i hovedsak
bestå som i dag. Tilbyggene foreslås som «satellitter», slik at de visuelle
kvalitetene og det stramme uttrykket på eksisterende bebyggelse ivaretas.
Hovedinngangen blir ikke berørt og det er lagt vekt på å bevare eksisterende
funksjoner og brukermønstre. Alternativene viser ulike tilbygg som tilpasser seg
eksisterende bygning i høyder og volum, men som med materialbruk og utforming
fremhever ny bebyggelse som kontrast til det eksisterende.
Alternativ 1- Forlengelse av klasseromsfløyene mot nord og «satelitter» mot øst
Alternativ 1 viser en løsning med 2 tilbygg til hver undervisningsfløy. Eksisterende
klasseromsfløyer bygges om slik at alle klasserom blir minst 60 m2. Tilbyggene
består av grupperom og plasseres med relativt kort avstand til klasserommene,
noe som gir god oversikt for lærere.
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Planavdelingens kommentar
Formen på tilbyggene bryter med eksisterende bygg. Forslaget virker fragmentert,
og tar opp uteoppholdsareal i gårdsrommet mellom hovedfløyene. Utbygget på
østsiden forhindrer også naturlige forbindelses- og siktlinjer mellom skolen og
Bingsfosshallen. Ved å legge et tilbygg på østsiden av skolen minskes også
rommet og avstanden mellom skolen og Bingsfosshallen, det mener vi er uheldig.
Alternativ 2- To separate nye deler
Alternativ 2 viser en løsning med ett tilbygg til hver undervisningsfløy.
Eksisterende klasseromsfløyer bygges om slik at alle klasserom blir minst 60 m2.
Tilbyggene består av 2 klasserom og et grupperom. Øvrige grupperom plasseres
sentralt mellom klasserommene i eksisterende fløyer, noe som gir god
oversikt for lærere.
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Planavdelingens kommentar
Forslaget følger de enkle formene som ligger i dagens skolebygg. Ved å legge på
forlengelse av eksisterende fløyer virker heller ikke bygget større fra andre siden
av Glomma. Solen vil fortsatt slippe inn i gårdsrommet slik det gjør i dag, men det
bør legges til rette for uteoppholdsarealer under tak i forbindelse med
inngangspartier.
Alternativ 3 - Sammenbygde klasseromsfløyer mot nord
Alternativ 3 viser en løsning med et nytt tilbygg som forbinder de eksisterende
undervisningsfløyene. Det nye tilbygget blir en ny klasseromsfløy for ett
klassetrinn med 6 klasserom og 9 grupperom. Denne vil erstatte dagens
klasseromsfløy som ligger i underetasjen på den nordøstre undervisningsfløyen. I
tillegg til klasserom og grupperom i den nye fløyen, foreslås det noen
lærerarbeidsplasser og et nytt inngangsparti med garderober og wc.
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Planavdelingens kommentar
Tilbygget virker stort og det vil gi mye skygge på skolens uteoppholdsarealer. Det
er en fare for at gårdsrommet/atriet som dannes vil bli skyggefullt og lite attraktivt
å bruke som uteoppholdsareal. Utsikten fra dagens hovedfløy vil endres, og
denne vil miste utsikten over landskapet slik den har i dag.
Planavdelingen ser behovet for overbygget uteoppholdsareal, men er bekymret
for at rommet under tilbygget kan bli sted for kriminalitet og uønsket opphold
utenom skoletid. Hvordan vil klimaet bli under her?
Alternativ 4 - Utbygging mot sydvest og hovedinngang
Alternativ 4 viser en løsning med 3 tilbygg; 2 tilbygg med grupperom i tilknytning
til den nordøstlige undervisningsfløyen og ett ved skolens hovedinngang med
musikkavdeling og et klasserom i 1.etasje, og lærerarbeidsplasser i 2.etasje.
Eksisterende klasseromsfløyer bygges om slik at alle klasserom blir minst 60 m2.
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Planavdelingens kommentar
Forslaget virker enda mer fragmentert enn alternativ 1. Heller ikke her passer
formen til det opprinnelige bygget. Det vil i tillegg legge beslag på verdifulle
uteoppholdsarealer på sørsiden av skolen.

4.7 BARN OG UNGES INTERESSER I PLANARBEIDET
Utbygger bør invitere til reell brukermedvirkning og konsultere en representativ
gruppe elever på skolen før endelig valg tas.
I møtet la ARK frem at Forslag 3 virker som det mest elev-vennlige forslaget og at
skolen mener dette er det beste alternativet. I forslag 3 ser det ut til at det er
planlagt delvis åpne rom under de nye tilbyggene, som vil egne seg som
uteoppholdsareal, særlig i dårlig vær.
Dette er en åpenbar kvalitet. Dersom et annet alternativ velges, bør det i alle
tilfeller legges til rette for en mulighet for å stå under tak i friminuttene.
Ungdomsskolen har et valgfag der elevene utvikler aktuelle prosjekter innenfor
Sørumsand. I år skal temaet være ungdomsskolen. Det må vurderes på hvilken
måte dette kan bli en del av medvirknings-, idé- og reguleringsprosessen.
Planavdelingen kommer tilbake til dette når prosessen er nærmere avklart. ARK
synes det er en god idé og anbefaler at dette igangsettes snarlig for å utnytte
høsten slik at man kan ha dette som underlag for videre arbeider som antas
igangsatt i desember/januar.
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Etterskrift: Prosjektet er satt i gang på skolen og de har fått tilsendt materiale slik
at de får begynt. Vi tenker å dra til skolen i løpet av høsten for å svare på
spørsmål om det er noen.
4.8 FOLKEHELSE
Planinitiativet skisserer en betydelig oppgradering av uteområdet rundt skolen,
med flere nye og oppgraderte aktivitetsflater. Det er viktig at disse også er
tilgjengelige for bruk utenom skoletid. Dette legges det også vekt på i
mulighetsstudiet.
Gangforbindelser mot Glomma skal vurderes. Dette må sees i sammenheng med
områdeplan for Bingen lenser. Det er bratt i deler av eksisterende adkomst fra
den gamle håndballbanen og ned på turstien, det er bedre stigningsforhold fra
forbindelsen fra Bekkefaret.
Det er ønskelig at en adkomst til stien blir tilrettelagt for barnevogner og
rullestoler, selv om krav til universell utforming kan være vanskelig å oppfylle. Det
er en grei forbindelse til turstien fra området ved båthavna/VGS, og det er fint å få
en mulighet til rundtur med tilnærmet universell utforming. Det er likevel her sterke
kryssende hensyn mellom tilrettelegging, universell utforming, natur og
opplevelsesverdi langs elva. Påvirkning av flom og sikkerhet mht. strømninger i
vannet må også vurderes.
4.9 STØY
Planområdet er ikke støyutsatt.
4.10 FLOM OG EROSJON
Skolen og Bingsfosshallen ligger ikke flomutsatt til, men turstien rundt odden
nedenfor skolen og veien mot Kuskerudnebben er flomutsatt innenfor flomsonen
for 200-årsflom langs Glomma. Erosjonsfare må vurderes. Dette er en følge av
planavdelingens anbefaling om at areal nord/nordvest mot Glomma skal medtas i
planområdet.
4.11 GEOTEKNIKK
Planområdet ligger under marin grense.
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 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred.
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Mal for forslagstillers vurdering av geotekniske forhold ligger på kommunens
hjemmeside.

4.12 MILJØTEKNIKK
Det må 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.

4.13 ESTETIKK
Stedsplan legger til grunn at retningslinjene for estetikk i gjeldende kommuneplan
for Sørum følges.
4.14 VOLUM- OG FUNKSJONSANALYSE
Det fremheves i planinitiativet at tilbyggene skal stå i stil med dagens skolebygg
både i høyde og formspråk.
Det er mange hensyn å ta i utforming av skolebygningen. Hensyn til elever som
vil ha tak over uteområdet på den ene siden, og kulturminneverdier og
fjernvirkning på den andre siden.
Med tanke på lys og kvalitet på uteområder, vil planavdelingen anbefale at man
går videre med å utvikle det skisserte alternativ 2, med forlengelse av
eksisterende bygningsstruktur. Det bør vurderes om det skal legges til rette for
oppholdssoner under tak også her.

4.15 BYROMSPROGRAM OG ILLUSTRASJONER
Planinitiativet viser illustrasjoner av de forskjellige utvidelsesalternativene.
Stedsplan forutsetter at det også utføres sol/skyggestudier for de alternativene
som er lagt frem i planinitiativet.
4.16 EIENDOMSFORHOLD
De aktuelle eiendommene er i kommunalt eie. De to eiendommene som er satt av
til offentlig formål i kommuneplanen. Planavdelingen har ingen formening om de
bør slås sammen eller ikke.
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Vi ber forslagsstiller om å ta opp saken med rette vedkommende på seksjon
oppmåling og forvaltning. (Torbjørn Smådal)

4.17 MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV
Ut over opprusting av turveier mot Glomma, kan ikke planavdelingen se at det vil
komme noen tunge rekkefølgekrav i denne saken.

4.18 MEDVIRKNING
Stedsplan er opptatt av at brukerne av bygget og uteområdene får mulighet til å si
sin mening om skoleutvidelsen.
Kommunen har fått henvendelse fra skolen om et prosjekt om å bygge
uteområdet i Minecraft. Vi oppfordrer til å ta elevenes opplegg og tanker med i
medvirkningen.
Vi oppfordrer også til å legge til politiet og aktuelle sektorer i kommunen som har
med barn og unge å gjøre til varslingslistene for planarbeidet.

5. TEKNISK INFRASTRUKTUR
SAMFERDSEL
Det bør være tak over sykkelparkering, og viktig at det blir sykkelparkering ved
flere innganger. Brukerne har antydet et behov på totalt 200 sykkelplasser.
Skolegården nærmest hovedinngangen skal ikke brukes til parkering i det daglige.
Parkering: Det er beskrevet at parkeringsarealet ikke skal utvides. Normen i
kommuneplanen og i områdeplanen er 0,6 plasser pr. ansatt. På kommunens
nettside er det oppgitt at skolen har 50 ansatte, og det er vist 38
parkeringsplasser. Dette er litt over normen, men det er også et sambruk av pplasser med Bingsfosshallen. Bingsfosshallen har et fåtall plasser ved sin
inngang. Vi har derfor ikke merknader til at eksisterende parkeringsplass
beholdes med dagens antall plasser. Utvidelse av parkeringskapasiteten er ikke
ønskelig.
I kommuneplanbestemmelsene står følgende om ladepunkt for el-bil:
«Alle utbyggingsprosjekter hvor det skal etableres felles parkeringsanlegg, skal
være 100 prosent ladeklare med mulighet for tilstrekkelig strømtilførsel, og 50%
av parkeringsplassene tilrettelegges med et eget ladepunkt. Utbygging av
ladepunkt ut over 50 % skal skje ved behov.»
Kommunen mener at det bør legges opp til utvidet ladekapasitet på skolens
parkeringsplass, i tråd med kommuneplanens bestemmelser.

Dokumentnummer: PLAN-21/01338-11

Side 15 av 20

Bingsfosshallen har tidvis behov for varelevering i underetasjen til hallen, det
kommer også store biler med utstyr til arrangementer i hallen. Da dette ikke er
daglig transport, eller mange turer, mener planavdelingen at det er akseptabelt å
tillate kjøring gjennom skolegården og til Bingsfosshallen. En bom for å regulere
adkomsten på skolens vestside er positivt og vil redusere kjøring i skolegården
generelt.

VANN, SPILLVANN OG OVERVANN
Det som er utarbeidet om vann og vannmiljø er bra, men vi minner om at VAnormen og overvannsveilederen for Lillestrøm kommune skal følges. Se ellers
vedlegg til dette referatet.

ENERGILØSNING
Planområdet liger innenfor bestemmelsesområde #3 i kommuneplanens arealdel.
Innenfor området kreves tilknytning til fjernvarmeanlegg. Kommuneplanens § 6.5
sier følgende:
§ 6.5 Bestemmelsesområde for # 3 Sørumsand fjernvarme
Det kreves tilknyttet fjernvarmeanlegg for følgende formål:
•
• Nybygg over 300 m² BRA samt alle bygninger over 300 m² BRA som foretar
hovedombygging i samsvar med PBL § 20-1, § 20-2 og § 31-2.
•
• Tilknytningsplikten gjelder innenfor området som omfattes av
fjernvarmekonsesjon av 29. oktober 2007 for Sørumsand, avmerket på plankartet.
I særlige tilfeller der det åpenbart ikke er praktisk eller samfunnsmessig forsvarlig, kan
kommunens faste planutvalg etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra
tilknytningsplikten. Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse fra fjernvarmeanleggets eier.

TEKNISKE KRAV TIL PLANFORSLAGET
Til førstegangsbehandling skal det foreligge godkjent detaljplan for vei, samt
godkjent overordnet plan for vann, avløp og overvannshåndtering (VArammeplan). Tekniske planer må utarbeides av fagkonsulenter på Vei og VA.
Kommunen skiller ikke på kvalitet på kommunale og private anlegg.
Kontaktpersoner i kommunen; Vei - Kirpal Singh, VA - Tone Helland.
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6. KONSEKVENSUTREDNING
REDEGJØRELSE FOR KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING
I Forskrift om konsekvensutredninger, Kapittel 2. Planer og tiltak som omfattes av
forskriften, står det følgende:
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding
Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding:
a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og
bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og
områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i
vedlegg I og II.
Vedlegg I. Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som
alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning står det
følgende:
25. Nye bolig- og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.
Planområdet er satt av til undervisningsformål i områdeplan for Sørumsand og
offentlig tjenesteyting i gjeldende kommuneplan. Detaljreguleringer er i samsvar
med overordnet plan og i tillegg omfattes ikke detaljreguleringer av forskrift om
konsekvensutredning; Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

7. BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER
FORELØPIGE VURDERINGER
Utbyggingsavtale

Tiltaket i planinitiativet er avsatt til offentlig tjenesteytingundervisning BU1 og BU5 i områdereguleringsplanen for
Sørumsand sentrum, plan ID 226.
Kommunen er grunneier, tiltakshaver og blir byggherre
for tiltaket.
Tiltaket faller inn under reglene i Forskrift om forbud mot
vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler, og det
er ikke aktuelt med utbyggingsavtale.

8. UTREDNINGER OG ANALYSER
Basert på kommunens tilbakemeldinger over, skal følgende vedlegg/utredninger
utarbeides i plansaken. Utredninger og analyser skal gjennomføres av kvalifisert personell,
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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

Ja

Byromsprogram
Illustrasjons-/utomhusplan

Ja

Illustrasjonshefte

Ja, enkelt.

Sol-/skyggediagram

Ja

Digital 3D-modell

Ja

Grunnforhold – geoteknikk

Ja

Støy
Overvann og flom

Ja

Vann og avløp

Ja

Luftforurensning
Trafikkanalyse

Ja, en enkel analyse

Veitegninger

Ja

Miljøteknikk/grunnforurensning

Må sjekkes ut

9. BEHOV FOR VIDERE AVKLARING
UENIGHETER OG AVKLARINGER
Det var ved oppstartsmøtet usikkerhet om prosjektet skulle gjennom en full
detaljreguleringsprosess eller om tiltaket kunne gjennomføres som en planendring
etter enklere prosess. Det har i etterkant blitt avklart at det blir krav om ordinær
planprosess, for å følge om kravet om detaljreguleringsplan som ligger i den
gjeldende områdereguleringsplanen.
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10. VIDERE PROSESS
OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRESNING - KONKLUSJON
Planavdelingen er positiv til planønsket og kan anbefale oppstart av planarbeidet. For
å få med stiforbindelser mot Glomma og løperunde rundt odden nord for skolen,
anbefaler vi planavgrensningen under:

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.
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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:
 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 annonse til planoppstart
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.
Planavdelingen vil anbefale at det avholdes dialog-/avklaringsmøter underveis i prosessen
og at plankonsulent tar kontakt når det er behov. God dialog gjør oftest prosessene
smidigere, avklaringer blir gjort underveis og saksbehandler kjenner saken før saken
sendes inn for behandling.
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