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1. Bakgrunn for reguleringsarbeidet  
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ønsker å rense sigevannet fra Bøler avfallsdeponi i ROAF 
Miljøpark lokalt. Det er i dag utfordringer knyttet til håndtering av sigevannet, særlig ved store 
nedbørsmengder. Lokal rensing vil sannsynligvis bedre vannkvaliteten og miljøet i og langs 
Bølerbekken. Luktutfordringer vil erfaringsmessig bli mindre. Lokal sigevannshåndtering vil også 
frigjøre kapasitet på det kommunale avløpsnettet. 
 
2. Planstatus og reguleringsprosess 

 
Ortofoto som viser området som ønskes regulert. 
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Området som ønskes regulert ligger langs Bølerbekken, i eiendomsgrensen mellom gnr. 11 bnr. 1 og 
gnr. 12 bnr. 1. Området er i gjeldende kommuneplan 2015-2026 hovedsakelig avsatt til LNF, og 
delvis belagt med hensynssone for særlig angitt hensyn landskap. En del av området i vest er avsatt 
til Renovasjonsanlegg. Området er stort sett uregulert bortsett fra en del i vest som er regulert til 
avløpsanlegg. 

      
3. Presentasjon av prosjektet 
ROAF ønsker å rense sigevannet fra avfallsdeponiet lokalt ved å etablere rensedammer. Dagens 
bekkeløp vil bli noe endret, og skogen vil bli fjernet der det etableres dammer. Dette kan gi økt 
artsdiversitet i området og medføre at naturen nedstrøms blir mindre forurenset. Bølerbekken er på 
den aktuelle strekningen antageligvis påvirket av sigevann, og den økologiske tilstanden er svært 
dårlig fra bekkelukkingens utløp og ca. 500 meter nedstrøms. 
 
Renseanlegget er tenkt lagt naturlig i terrenget, godt tilpasset omgivelsene. Vannplanter og åpne 
vannspeil er naturlig del av bekken og ravinelandskapet. 
 
Anlegget vil bli mer robust enn dagens løsning, og bidra til lokal overvannshåndtering, flomdemping 
og bedring av den økologiske tilstanden. 
 
4. Kommunens tilbakemelding - hensyn som skal ivaretas i planarbeidet 

 Teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp, overvannshåndtering) 
Adkomst til anlegget (samt parkering) bør være fra ROAF sitt anlegg. Samtidig bør det være 
gangadkomst fra Leirsundsiden (turvei, jf. pkt. om grønnstruktur).  
 
Overløp bør fortsatt pumpes tilbake til nettet ved behov. 
 

 Grønnstruktur  
Rensedammene kan bli en attraksjon i området, og man bør se på mulighetene for å etablere 
en turvei til/langs anlegget. Det er vel behov for en driftsvei som kan kombineres med turvei. 
Dammene vil kunne bli benyttet som referanseanlegg, og i undervisning. Det bør settes opp 
informasjonsplakater i tilknytning til rensedammene. 
 

 Naturmangfold 
Planområdet ligger i tilknytning til en ravine med A- og B-verdi. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 
skal svares ut i planforslaget.  
 

 Landbruk 
Planområdet ligger i område med dyrkbar jord og inntil beitemark med C-verdi. Øvre Bøler 
gård har vunnet kulturlandskapspris, og Kommunen ønsker at det utarbeides skjøtselsplan for 
rensedammene med tilliggende kulturlandskap. 
 

 Kulturminner 
Det skal finnes en gammel kabelbane i området. Eventuelle kulturminner i området må 
kartlegges og ivaretas i planarbeidet.  

 
 Folkehelse 

Folkehelse må ivaretas i planarbeidet. Det må kartlegges hvilke konsekvenser et slik tiltak 
kan få for bebyggelsen i Lysverkbakken. Dagens lukkede sigevannsanlegg ble etablert som 
følge av en «luktkatastrofe» ved deponiet på begynnelsen av 2000-tallet.   
Kommunen pålegger forslagstiller å utrede helsemessige konsekvenser av tiltaket jf. § 11 i 
folkehelseloven (sikkerhet, lokalklima, lukt, insektplager etc.). Slik utredning må foreligge før 
planen kan tas til førstegangsbehandling. Vi viser for øvrig til meldeplikten som gjelder for slikt 
tiltak etter forskrift om miljørettet helsevern § 14 (virksomhet som foretar utslipp av 
avløpsvann). Meldeplikten til lokal helsemyndighet kan bortfalle når tiltaket krever tillatelse 
gjennom vedtak etter plan- og bygningsloven eller annet regelverk som også forutsetter 
helsekonsekvensutredning, men det forutsetter da som sagt at mulige helsemessige ulemper 
i omgivelsene er utredet ved plan- eller bygningssaken. 
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 Geotekniske undersøkelser 

Området ligger under marin grense, og det kan være kvikkleirelommer i området. Det skal 
leveres geoteknisk vurdering, og eventuelt nødvendige undersøkelser, jf. § 1-8.7 i 
kommuneplanens bestemmelser, til førstegangsbehandling. 
 

 Forurensning 
Bølerbekken er sterkt forurenset og kommunen er positive til tiltaket forutsatt at det jobbes 
med eventuelle konsekvenser for miljøet og tiltaket ikke gir økt forurensning. Det skal leveres 
miljøteknisk vurdering, og eventuelt nødvendige undersøkelser, jf. § 1-9.1 f i 
kommuneplanens bestemmelser, til førstegangsbehandling. Det kan eventuelt stilles 
rekkefølgekrav til tiltaksplan før rammetillatelse. 
 

 Medvirkning 
Naboene til planområdet bør involveres i planarbeidet så tidlig som mulig. Det må utføres en 
grundig varsling, gjerne i tett sammenheng med informasjonsmøte. 
 

 Andre forhold 
En totalvurdering av behovet for renseanlegget og fordeler/ulemper med anlegget, samt en 
alternativvurdering, må fremkomme av planforslaget. 

 
5. Konsekvensutredning 
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. plan- og bygningsloven. Planen utløser 
imidlertid krav om konsekvensutredning jf. Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.  
 
6. Oppstart, formål, planavgrensning (konklusjon) 
Planavdelingen anbefaler oppstart av planarbeidet. Mal for annonsetekst og varslingsbrev som skal 
benyttes finnes på Skedsmo kommunes hjemmeside. Forsalg til annonse skal sendes til Lena 
Skjølås Bilic for godkjenning.  

 
7. 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: 

 Planbeskrivelse 
 Forslag til reguleringsbestemmelser 
 Reguleringsplankart (pdf og SOSI 4.3, 1:1000 og A3) – se for øvrig sjekkliste. 
 Illustrasjonsplan og arealregnskap for full utnyttelse 
 ROS-analyse 
 Evt. andre rapporter i den grad kommunen finner det nødvendig (f. eks. geotekniske 

undersøkelser, grunnundersøkelser med tanke på forurensning etc). 
 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplankart. 
 Godkjente vegtegninger og overordnet plan for VA. 
 Eierliste. Gnr/bnr må ikke fjernes fra eierlisten som blir oversendt til kommunen. 

 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Sjekkliste kommuneplanbestemmelser 
2. Temadatarapport 
3. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplankart
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