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MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE 
 
Referatet skal godkjennes av partene i etterkant av møtet. Saksbehandler oversender 
utkast til referat innen to uker etter avholdt møte. 
 
 

SAKSINFORMASJON  

Saksbehandler Tomine Stray Evenbye 

Arbeidstittel Avdelingsarkitekt 

Adresse/stedsnavn Stubberudkroken 

Plan-ID  

Plantype Detaljregulering 

Møtedato 16.11.2022 
 
 
1. MØTEDELTAKERE 
 

 FRA FORSLAGSSTILLER 

Navn Henri Auer 

Firma AREALTEK AS 

E-post hea@envidan.no 

Rolle Plankonsulent 

Navn Glenn Sundhagen 

Firma Gentas Eiendomsinvest II AS 

E-post Glenn.sundhagen@gmail.com 

Rolle Forslagstiller 

Navn John Arne Brennsund 

Firma Gentas Eiendomsinvest II AS 

E-post ja@lindebergeiendom.no 

Rolle Forslagstiller 

 FRA KOMMUNEN 

Navn Birgit Hagen 

Rolle Planressurs 

E-post Birgit.hagen@lillestrom.kommune.no 
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Navn Tore Syvert Haga 

Rolle Seksjonsleder 

E-post Toresyvert.haga@lillestrom.kommune.no 

Navn Tomine Stray Evenbye 

Rolle Saksbehandler 

E-post Tominestray.evenbye@lillestrom.kommune.no 
 
 
Faktura for gjennomføring av oppstartsmøte sendes forslagsstiller i etterkant av 
oppstartsmøtet. Kommunen minner for øvrig om vedtatt gebyrregulativ for Lillestrøm 
kommune.  
 
2. BAKGRUNN 
 

BAKGRUNN FOR REGULERINGSARBEIDET 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for fortetting av eiendommen 
gnr./bnr. 43/2 med flere boliger, tilhørende infrastruktur og grønne områder. Det 
ønskes å regulere for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse, i form av 
eneboliger, tomannsboliger, kjedete eneboliger og rekkehus.  
 

 
 

PLANOMRÅDET – STAUTS OG PROSESS 

Planområdet ligger i et område kalt Stubberud, vest for Kjeller i Lillestrøm 
Kommune, og består idag av frittliggende småhusbebyggelse. Nord og sør for 
planområdet er det næringsvirksomhet. Øst for området er det et større 
boligområde og vest for området er Nitelva.  
 
Innsendt planinitiativ har satt planavgrensingen til tilhørende eiendomsgrense vest, 
sør og øst, og mot eksisterende terreng i nord. Kommunen ønsker å utvide 
planavgrensingen til å gjelde hele boligområdet på Stubberudkroken, med 
tilhørende vegetasjon sør, nord og vest for området.  
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kommune.

2. BAKGRUNN

BAKGRUNN FOR REGULERINGSARBEIDET

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for fortetting av eiendommen
gnr./bnr. 43/2 med flere boliger, tilhørende infrastruktur og grønne områder. Det
ønskes å regulere for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse, i form av
eneboliger, tomannsboliger, kjedete eneboliger og rekkehus.

PLANOMRÅDET - STAUT$ OG PROSESS

Planområdet ligger i et område kalt Stubberud, vest for Kjeller i Lillestrøm
Kommune, og består idag av frittliggende småhusbebyggelse. Nord og sør for
planområdet er det næringsvirksomhet. Øst for området er det et større
boligområde og vest for området er Nitelva.

Innsendt planinitiativ har satt planavgrensingen til tilhørende eiendomsgrense vest,
sør og øst, og mot eksisterende terreng i nord. Kommunen ønsker å utvide
planavgrensingen til å gjelde hele boligområdet på Stubberudkroken, med
tilhørende vegetasjon sør, nord og vest for området.
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Gjeldende kommuneplan 
Det er tidligere Skedsmo kommunes kommuneplan som er gjeldende for 
planområdet, i påvente av ny kommuneplan for Lillestrøm kommune. Området er i 
gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål.  
 
Ny kommuneplan 
Høringsfristen for arealdelen i ny kommuneplan gikk ut 14.11.22 og det forventes 
at den nye kommuneplanen setter føringene for denne reguleringsplanen. 
Forslagstiller bør derfor gjennomgå den nye kommuneplanes forslag til 
bestemmelser. 
 
På bakgrunn av plansakens forventede fremdrift, legger Lillestrøm kommune 
forslag til ny kommuneplan og dens bestemmelser til grunn for det videre 
planarbeidet. Når vi i det følgende viser til kommuneplanen mener vi forslaget til ny 
kommuneplan slik det så ut da det ble sendt på høring.  
 
 

 
 

PLANEN BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE 

Gnr. og bnr.: 43/2.  

PLANOMRÅDETS NABOEIENDOMMER 
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Gjeldende kommuneplan
Det er tidligere Skedsmo kommunes kommuneplan som er gjeldende for
planområdet, i påvente av ny kommuneplan for Lillestrøm kommune. Området er i
gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål.

Ny kommuneplan
Høringsfristen for arealdelen i ny kommuneplan gikk ut 14.11.22 og det forventes
at den nye kommuneplanen setter føringene for denne reguleringsplanen.
Forslagstiller bør derfor gjennomgå den nye kommuneplanes forslag til
bestemmelser.

På bakgrunn av plansakens forventede fremdrift, legger Lillestrøm kommune
forslag til ny kommuneplan og dens bestemmelser til grunn for det videre
planarbeidet. Når vi i det følgende viser til kommuneplanen mener vi forslaget til ny
kommuneplan slik det så ut da det ble sendt på høring.

PLANEN BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE

Gnr. og bnr.: 43/2.

PLANOMRÅDET$ NABOEIENDOMMER
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Liste over berørte naboeiendommer blir utarbeidet av tiltakshaver. De blir varslet i 
forbindelse med varsel om oppstart.  

 
 

PRESENTASJON AV PLANØNSKET  

Tiltakshaver ønsker å fortette eiendom 43/2 med boliger. Det ønskes regulert for 
frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse og det skal tilrettelegges for interne 
veier og bestemmelser for uteoppholdsarealer. Adkomst er tiltenkt fra 
Stubberudkroken.  
 
Området ønskes å fortettes med kvalitet og antallet boenheter innenfor 
planområdet avklares under planprosessen.  
 

 
3. PLANSTATUS 
 

PLAN MERKNADER 

Kommunale planer  

Kommuneplanens arealdel _Eksisterende boligformål, lokalisert i ytre sone.   

Reguleringsplaner PlanID 0231_261, Jogstad, dato: 30.08.1993. 

Tilgrensende planer PlanID 0231_319, Reguleringsplan for 
Næringsområde, del av felt n7 Kjellerholmen, 
dato: 25.05.2000.  
PlanID 0231_171, Del av Brånås (Tuterud), 
dato: 15.05.1985.  

Byutviklingsplan Ikke relevant 

Pågående planer Områderegulering for Hvam har et 
varslingsområde som går langs søndre grense 
til 43/2.  
 
Kommunen forventer at det snart vil starte en 
privat planprosess for 43/3 m.fl, med sikte på å 
legge til rette for en større utbygging av 
næringsbygg.  

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. 

Riks- og fylkesveier Påvirkes ikke av planforslaget.  

Lillestrøm
kommune

Liste over berørte naboeiendommer blir utarbeidet av tiltakshaver. De blir varslet i
forbindelse med varsel om oppstart.

PRESENTASJON AV PLANØNSKET

Tiltakshaver ønsker å fortette eiendom 43/2 med boliger. Det ønskes regulert for
frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse og det skal tilrettelegges for interne
veier og bestemmelser for uteoppholdsarealer. Adkomst er tiltenkt fra
Stubberudkroken.

Området ønskes å fortettes med kvalitet og antallet boenheter innenfor
planområdet avklares under planprosessen.

3. PLANSTATLIS

PLAN MERKNADER

Kommunale planer

Kommuneplanens arealdel _Eksisterende boligformål, lokalisert i ytre sone.

Reguleringsplaner PlanlD 0231_261, Jogstad, dato: 30.08.1993.

Tilgrensende planer PlanlD 0231_319, Reguleringsplan for
Næringsområde, del av felt n? Kjellerholmen,
dato: 25.05.2000.
PlanID 0231_171, Del av Brånås (Tuterud),
dato: 15.05.1985.

Byutviklingsplan Ikke relevant

Pågående planer Områderegulering for Hvam har et
varslingsområde som går langs søndre grense
til 43/2.

Kommunen forventer at det snart vil starte en
privat planprosess for 43/3 m.fl, med sikte på å
legge til rette for en større utbygging av
næringsbygg.

Rikspolitiske retningslinjer

Samordnet areal- og Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig,
transportplanlegging 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.

Riks- og fylkesveier Påvirkes ikke av planforslaget.
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Barn- og unges interesser Trafikksikkerhet som ivaretar trygg skolevei og 
trygg ferdsel. Nærlekeplass innenfor 
planområdet for de minste barna.  

 
 
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 

Det er tilstrekkkelig kapasitet på skoler og barnehager i området.  
Avstanden og erfaringen tilsier høy sannsynlighet for at barn vil bli kjørt til 
skole/barnehage.  
 

 
4.2 GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER 

Grønnstruktur 
Planområdet ligger øst for Nitelva. Elvebredden langs Nitelva er omfattet av 
områdereguleringsplanen for Nitelva. Denne legger opp til etablering av en 
sammenhengende turvei langs elva. Denne skal også gå langs elva, forbi dette 
området. Ellers legger områdeplanen opp til å ta vare på naturverdier i 
grønnstrukturen langs elva. Det er viktig å sikre tilgang fra planområdet og 
bakenforliggende bebyggelse ned til de framtidige turveiene langs elva.  
 
Kommunen krever derfor at forslagstiller opparbeider en enkel tursti fra sydlig del 
av planområdet til Nitelva. Forslagstiller gjør selv planfaglige vurderinger på hvor 
det er best å bygge stien. De to mest åpenbare alternativene virker å være fra 
svingen i Jogstadeveien, ved nr 27/31 eller fra midt i Stubberudkroken. Turstien 
skal være minst 2 meter bred og anlagt med grus.  
 
Forslagstiller skal også regulere inn tursti også nord i planområdet, som vist på 
anbefalelseskartet. Kommunen krever ikke at denne skal opparbeides, men den 
skal sikres gjennom reguleringsplanen.  
 
Sør for Stubberudkroken er et område regulert til “parkebelte i industriområde” 
som kommunen ønsker at skal reguleres med formålet vegetasjonsskjerm og 
opparbeides med vegetasjon for å skape et skille mellom boligområde og industri.  
 
Nærlekeplass 
I henhold til kommuneplanens § § 2-1.4.1 stilles det krav til lekeplass ved 
inngang. I detaljreguleringer av mer enn 4 boenheter skal det inngå areal med 
benker og lekeapparater tilpasset barn i aldersgruppen 2 –5 år innen 50 meter fra 

Lillestrøm
kommune

Barn- og unges interesser Trafikksikkerhet som ivaretar trygg skolevei og
trygg ferdsel. Nærlekeplass innenfor
planområdet for de minste barna.

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

Det er tilstrekkkelig kapasitet på skoler og barnehager i området.
Avstanden og erfaringen tilsier høy sannsynlighet for at barn vil bli kjørt til
skole/barnehage.

4.2 GRØNNSTRUKTUR OG LEKEPLASSER

Grønnstruktur
Planområdet ligger øst for Nitelva. Elvebredden langs Nitelva er omfattet av
områdereguleringsplanen for Nitelva. Denne legger opp til etablering av en
sammenhengende turvei langs elva. Denne skal også gå langs elva, forbi dette
området. Ellers legger områdeplanen opp til å ta vare på naturverdier i
grønnstrukturen langs elva. Det er viktig å sikre tilgang fra planområdet og
bakenforliggende bebyggelse ned til de framtidige turveiene langs elva.

Kommunen krever derfor at forslagstiller opparbeider en enkel tursti fra sydlig del
av planområdet til Nitelva. Forslagstiller gjør selv planfaglige vurderinger på hvor
det er best å bygge stien. De to mest åpenbare alternativene virker å være fra
svingen i Jogstadeveien, ved nr 27/31 eller fra midt i Stubberudkroken. Turstien
skal være minst 2 meter bred og anlagt med grus.

Forslagstiller skal også regulere inn tursti også nord i planområdet, som vist på
anbefalelseskartet. Kommunen krever ikke at denne skal opparbeides, men den
skal sikres gjennom reguleringsplanen.

Sør for Stubberudkroken er et område regulert til "parkebelte i industriområde"
som kommunen ønsker at skal reguleres med formålet vegetasjonsskjerm og
opparbeides med vegetasjon for å skape et skille mellom boligområde og industri.

Nærlekeplass
I henhold til kommuneplanens§§ 2-1.4.1 stilles det krav til lekeplass ved
inngang. I detaljreguleringer av mer enn 4 boenheter skal det inngå areal med
benker og lekeapparater tilpasset barn i aldersgruppen 2 -5 år innen 50 meter fra
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bolig. Arealet skal være minst 50 m2, og skal fra og med 10 boenheter økes med 
5 m2 per boenhet. Lekeplassen skal rammes inn av beplantning. Den skal være 
tilgjengelig for allmennheten.  
 
Uteoppholdsareal 
Kommuneplanens § 2-1.3.3 stiller krav til minimum 250m2 uteoppholdsareal per 
boenhet, ved bygging av enebolig. Minst 90 av de 250 m2 skal være 
sammenhengende og ha bredde på minst 6 meter. 
 
Ved oppføring av tomannsbolig stilles det krav om minimum 200 m2 per boenhet, 
der minst 70 av de 200 m2 skal være sammenhengende og ha bredde på minst 6 
meter. 
 
Øvrige kvalitative krav til uteoppholdsarealet følger av kommuneplanens § 2-1.3.1 
og 2-1.3.2 

 
4.3 NATURMANGFOLD 

Det forventes at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven § § 8-12 
svares ut i saken og at planforslagets konsekvens for naturmangfoldet 
kommenteres.  
 
Dersom det mistenkes eller gjøres funn av fremmede arter der det skal graves, så 
må det planlegges for hvordan infiserte masser kan håndteres for å unngå videre 
spredning. Det vises til forskrift (Forskrift om fremmede organismer) og tidligere 
Skedsmo kommunes handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter 
https://www.lillestrom.kommune.no/naturkultur-og-fritid/natur-ognaturforvaltning/. 
 
Det bør legges til rette for pollinerende insekter på felles uteområder og andre 
grønne flater som skal opparbeides. Det innebærer vekster som er viktige for 
pollinerende insekter med varierte blomstringstidspunkt.  
 
For beplantning på planområdet bør der i tillegg unngås allergifremkallende arter, 
som for eksempel bjørk.  
 
Bekk nord i planområdet må gjøres rede for og hvilken betydning den har for 
håndtering av overvann.  
Lukking av bekker og elver er ikke tillatt Jfr. Vannressursloven § 7. 
 

 
4.4 LANDBRUK 

Planområdet består av 1.9 dekar fulldyrka jord som ifølge Nibio har svært god 
jordkvalitet. Det er grunn til å tro at hagen (som planintiativet kaller det) på 
eiendommen har et matjordlag med svært god kvalitet. Matjorda må da flyttes til 
et annet sted, hvor den kan benyttes til matproduksjon. Kommunen mener det må 
utarbeides en enkel plan for flytting av matjordlaget med utgangspunkt i 

Lillestrøm
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bolig. Arealet skal være minst 50 m2, og skal fra og med 10 boenheter økes med
5 m2 per boenhet. Lekeplassen skal rammes inn av beplantning. Den skal være
tilgjengelig for allmennheten.

Uteoppholdsareal
Kommuneplanens§ 2-1.3.3 stiller krav til minimum 250m2 uteoppholdsareal per
boenhet, ved bygging av enebolig. Minst 90 av de 250 m2 skal være
sammenhengende og ha bredde på minst 6 meter.

Ved oppføring av tomannsbolig stilles det krav om minimum 200 m2 per boenhet,
der minst 70 av de 200 m2 skal være sammenhengende og ha bredde på minst 6
meter.

Øvrige kvalitative krav til uteoppholdsarealet følger av kommuneplanens§ 2-1.3.1
og 2-1.3.2

4.3 NATURMANGFOLD

Det forventes at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven § § 8-12
svares ut i saken og at planforslagets konsekvens for naturmangfoldet
kommenteres.

Dersom det mistenkes eller gjøres funn av fremmede arter der det skal graves, så
må det planlegges for hvordan infiserte masser kan håndteres for å unngå videre
spredning. Det vises til forskrift (Forskrift om fremmede organismer) og tidligere
Skedsmo kommunes handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter
https://www.lillestrom.kommune.no/naturkultur-og-fritid/natur-ognaturforvaltning/.

Det bør legges til rette for pollinerende insekter på felles uteområder og andre
grønne flater som skal opparbeides. Det innebærer vekster som er viktige for
pollinerende insekter med varierte blomstringstidspunkt.

For beplantning på planområdet bør der i tillegg unngås allergifremkallende arter,
som for eksempel bjørk.

Bekk nord i planområdet må gjøres rede for og hvilken betydning den har for
håndtering av overvann.
Lukking av bekker og elver er ikke tillatt Jfr. Vannressursloven § 7.

4.4 LANDBRUK

Planområdet består av 1.9 dekar fulldyrka jord som ifølge Nibio har svært god
jordkvalitet. Det er grunn til å tro at hagen (som planintiativet kaller det) på
eiendommen har et matjordlag med svært god kvalitet. Matjorda må da flyttes til
et annet sted, hvor den kan benyttes til matproduksjon. Kommunen mener det må
utarbeides en enkel plan for flytting av matjordlaget med utgangspunkt i
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veilederen for matjordplan utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
Mottak av matjord krever i noen tilfeller avklaring i plan, eller 
byggesaksbehandling. Dette bør inngå i vurderingene forslagsstiller gjør i 
planprosessen, slik at flyttinga matjordplanen legger opp til faktisk kan 
gjennomføres.  

 
4.5 KULTURMINNER 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.  
 
Det er ønskelig å bevare og videreføre boligestetikken i området.  

 
4.6 BOLIGTYPOLGI, PLASSERING OG STØRRELSE 

Området er i dag bebygget med eneboliger og noen tomannsboliger. Tomtene er 
relativt store og har potensiale til fortetting. Områdets beliggenhet mellom to store 
næringsområder tilsier at det ikke bør etableres mange nye boenheter her. 
Dagens boligtyper skal videreføres, det vil si åpen småhusbebyggelse (enebolig, 
enebolig med sekundærleilighet og tomannsbolig). Konsentrert 
småhusbebyggelse i form av rekkehus eller kjedede eneboliger har vært vurdert i 
kommunen og fordi området ligger utenfor prioritert vekstområde er konklusjonen 
fra kommunen at det ikke er aktuelt.  
 
Tillat utnyttelsesgrad kan ikke overskride % BYA = 20%.  
 
Krav til % BYA, uteoppholdsareal og parkering skal i utgangspunktet løses 
innenfor hver enkelt eiendom.  
 
Høydebegrensningen bør være mønehøyde 9 meter og gesimshøyde 7 meter. 
Det må også inntas høydebestemmelser for garasjer, uthus.  
 
Kommunen har ingen konkrete føringer på antall enheter. Forslagstiller må 
utarbeide en god plan som tar hensyn til de krav som settes i kommuneplanen om 
utnyttelse, uteoppholdsareal, nærlekeplass, renovasjon og parkering. Ettersom 
eiendommene ligger utenfor det prioriterte vekstområdet er det ikke aktuelt å fire 
på ulike kvalitetskrav, som MUA, for å legge til rette for flere boenheter.  

 
4.7 BARN OG UNGES INTERESSER I PLANARBEIDET 

Gode lekearealer internt på utbyggingsområdet, både i form av tidligere nevnte 
lekeplass og i form av brukbare private hager, er en viktig interesse for barn og 
unge i denne saken.  
Det er ønskelig med nærmiljøtiltak som kan bedre barnas oppvekstvilkår som for 
eksempel utvikling av området rundt Nitelva, bedre og tryggere gang- og 
sykkelveier, tilgang til skogholt, og nærlekeplass. 
Trafikksikker ferdsel innad i planområdet og omegn er også viktig for barn og 
unges interesse.  

Lillestrøm
kommune

veilederen for matjordplan utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Mottak av matjord krever i noen tilfeller avklaring i plan, eller
byggesaksbehandling. Dette bør inngå i vurderingene forslagsstiller gjør i
planprosessen, slik at flyttinga matjordplanen legger opp til faktisk kan
gjennomføres.

4.5 KULTURMINNER

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.

Det er ønskelig å bevare og videreføre boligestetikken i området.

4.6 BOLIGTYPOLGI, PLASSERING OG STØRRELSE

Området er i dag bebygget med eneboliger og noen tomannsboliger. Tomtene er
relativt store og har potensiale til fortetting. Områdets beliggenhet mellom to store
næringsområder tilsier at det ikke bør etableres mange nye boenheter her.
Dagens boligtyper skal videreføres, det vil si åpen småhusbebyggelse (enebolig,
enebolig med sekundærleilighet og tomannsbolig). Konsentrert
småhusbebyggelse i form av rekkehus eller kjedede eneboliger har vært vurdert i
kommunen og fordi området ligger utenfor prioritert vekstområde er konklusjonen
fra kommunen at det ikke er aktuelt.

Tillat utnyttelsesgrad kan ikke overskride% BYA= 20%.

Krav til % BYA, uteoppholdsareal og parkering skal i utgangspunktet løses
innenfor hver enkelt eiendom.

Høydebegrensningen bør være mønehøyde 9 meter og gesimshøyde 7 meter.
Det må også inntas høydebestemmelser for garasjer, uthus.

Kommunen har ingen konkrete føringer på antall enheter. Forslagstiller må
utarbeide en god plan som tar hensyn til de krav som settes i kommuneplanen om
utnyttelse, uteoppholdsareal, nærlekeplass, renovasjon og parkering. Ettersom
eiendommene ligger utenfor det prioriterte vekstområdet er det ikke aktuelt å fire
på ulike kvalitetskrav, som MUA, for å legge til rette for flere boenheter.

4.7 BARN OG UNGES INTERESSER I PLANARBEIDET

Gode lekearealer internt på utbyggingsområdet, både i form av tidligere nevnte
lekeplass og i form av brukbare private hager, er en viktig interesse for barn og
unge i denne saken.
Det er ønskelig med nærmiljøtiltak som kan bedre barnas oppvekstvilkår som for
eksempel utvikling av området rundt Nitelva, bedre og tryggere gang- og
sykkelveier, tilgang til skogholt, og nærlekeplass.
Trafikksikker ferdsel innad i planområdet og omegn er også viktig for barn og
unges interesse.
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4.8 FOLKEHELSE 

For å ivareta folkehelse i reguleringsplanen ønsker kommunen, som nevnt i punkt 
4.2, at reguleringsplanen skal sikre tilgang til Nitelva for boligfeltene i området. 
Den nordlige turstien skal reguleres, men vil ikke kreve opparbeidelse. Den 
sørlige turstien skal reguleres og opparbeides av forslagstiller, og bli sikret i 
rekkefølgekravene.  

 
4.9 STØY 

§ 1.13 Støy (pbl. § 11-9 nr. 8) 
1.13.1 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller tiltak som berøres av 
støyproblematikk, stilles det krav til at dokumentert støynivå tilfredsstiller 
anbefalte krav gitt i Miljøverndepartementets veileder T-1442/2016. Ved behov 
skal det dokumenteres og gjennomføres støyreduserende tiltak, slik at tiltaket 
kommer inn under grenseverdiene for støy gitt i T-1442/2016 jfr. tabell 3. 
 
Området er plassert mellom to næringsområder og er derfor utsatt for støy og 
luftforurensing. Forslagstiller må fremlegge støy- og luftforurensninganalyse og 
mulige tiltak. 

 
4.10 FLOM 

Forslagstiller må kartlegge flomveier for området og løsninger for overvann. 
Kommunale OV-ledninger i området er overbelastet og det tillates derfor ikke 
påslipp av overvann til kommunalt nett. Overvann skal håndteres iht 
Retningslinjer for overvannshåndtering. Resipient ligger i umiddelbar nærhet, 
derfor skal alt overvann ledes direkte bort til resipient (bekk/elv).  

 
4.11 GEOTEKNIKK 

Området 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.  
Kommunen er blitt oppmerksomme på at i en nærliggende sak er gjort 
undersøkelser i området og en del av planområdet er tegnet inn som løsnområde 
for kvikkleireskred. Forslagstiller må derfor gjøre en geoteknisk undersøkelse i 
planområdet.  

 
4.12 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, 

Lillestrøm
kommune

4.8 FOLKEHELSE

For å ivareta folkehelse i reguleringsplanen ønsker kommunen, som nevnt i punkt
4.2, at reguleringsplanen skal sikre tilgang til Nitelva for boligfeltene i området.
Den nordlige turstien skal reguleres, men vil ikke kreve opparbeidelse. Den
sørlige turstien skal reguleres og opparbeides av forslagstiller, og bli sikret i
rekkefølgekravene.

4.9 STØY

§ 1.13 Støy (pbl. § 11-9 nr. 8)
1.13.1 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller tiltak som berøres av
støyproblematikk, stilles det krav til at dokumentert støynivå tilfredsstiller
anbefalte krav gitt i Miljøverndepartementets veileder T-1442/2016. Ved behov
skal det dokumenteres og gjennomføres støyreduserende tiltak, slik at tiltaket
kommer inn under grenseverdiene for støy gitt i T-1442/2016 jfr. tabell 3.

Området er plassert mellom to næringsområder og er derfor utsatt for støy og
luftforurensing. Forslagstiller må fremlegge støy- og luftforurensninganalyse og
mulige tiltak.

4.10 FLOM

Forslagstiller må kartlegge flomveier for området og løsninger for overvann.
Kommunale OV-ledninger i området er overbelastet og det tillates derfor ikke
påslipp av overvann til kommunalt nett. Overvann skal håndteres iht
Retningslinjer for overvannshåndtering. Resipient ligger i umiddelbar nærhet,
derfor skal alt overvann ledes direkte bort til resipient (bekk/elv).

4.11 GEOTEKNIKK

Området 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.
Kommunen er blitt oppmerksomme på at i en nærliggende sak er gjort
undersøkelser i området og en del av planområdet er tegnet inn som løsnområde
for kvikkleireskred. Forslagstiller må derfor gjøre en geoteknisk undersøkelse i
planområdet.

4.12 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,
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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 

Eksisterende bebyggelse og form videreføres for nye boliger. Bygningene skal 
også ha estetisk kvalitet som kan stå seg over tid og bidra til bærekraftig 
lokalmiljø.  
 
Takform, volumer, fasadelengder, kledning på fasader og farger må tilpasses 
omkringliggende bebyggelse. Dette gjelder naturligvis også det arkitektoniske 
uttrykket. Bruk klassiske elementer fra den omkringliggende bebyggelsen og 
tilpass det til et moderne arkitektonisk uttrykk i den nye.  
 
Kommunen har vurdert konkrete krav for takform, men konkludert at forslagstiller 
kan utarbeide egne forslag til utforming så lenge bygningskroppene generelt 
harmoniserer med omkringliggende boliger.  
 
Bestemmelsene skal også legge føringer for eventuell tilbygging eller ombygging 
av de øvrige eiendommene i planområdet. 
 
Arkitekturen må samsvare med § 1-8 Estetikk (jf. Pbl. § 11-9 nr. 6) i forslag til 
ny kommuneplan. 

 
4.14 VOLUM- OG FUNKSJONSANALYSE 

Kommunen stiller krav om at det må utarbeides en enkel volumanalyse som 
tydelig viser relasjon mellom bygg, og mellom nye og eksisterende bygg. 
Analysen skal også vise solstudier for å sikre bruksverdien av både felles og 
private uteområder, samt solforhold boenhetene innad i området.  

 
4.15 BYROMSPROGRAM OG ILLUSTRASJONER 

Illustrasjoner skal vise planlagte byggs relasjon til omkringliggende strukturer og 
fasiliteter, samt utforming av prosjektets utearealer og dets kvaliteter.  
 
Fjernvirkningen av prosjektet fra minst et eksponert sted skal vises fra et 
menneskelig perspektiv.  
 
Utomhusplan må vise alle adkomster til boenhetene, renovasjonspunkter, bil- og 
sykkelparkering, private og felles utearealer, tiltenkt beplantning og 
overvannshåndtering, og utforming av felles lekeplass.  

 
4.16 EIENDOMSFORHOLD 

Lillestrøm
kommune

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

Eksisterende bebyggelse og form videreføres for nye boliger. Bygningene skal
også ha estetisk kvalitet som kan stå seg over tid og bidra til bærekraftig
lokalmiljø.

Takform, volumer, fasadelengder, kledning på fasader og farger må tilpasses
omkringliggende bebyggelse. Dette gjelder naturligvis også det arkitektoniske
uttrykket. Bruk klassiske elementer fra den omkringliggende bebyggelsen og
tilpass det til et moderne arkitektonisk uttrykk i den nye.

Kommunen har vurdert konkrete krav for takform, men konkludert at forslagstiller
kan utarbeide egne forslag til utforming så lenge bygningskroppene generelt
harmoniserer med omkringliggende boliger.

Bestemmelsene skal også legge føringer for eventuell tilbygging eller ombygging
av de øvrige eiendommene i planområdet.

Arkitekturen må samsvare med § 1-8 Estetikk Uf. Pbl. § 11-9 nr. 6) i forslag til
ny kommuneplan.

4.14 VOLUM- OG FUNKSJONSANALYSE

Kommunen stiller krav om at det må utarbeides en enkel volumanalyse som
tydelig viser relasjon mellom bygg, og mellom nye og eksisterende bygg.
Analysen skal også vise solstudier for å sikre bruksverdien av både felles og
private uteområder, samt solforhold boenhetene innad i området.

4.15 BYROMSPROGRAM OG ILLUSTRASJONER

Illustrasjoner skal vise planlagte byggs relasjon til omkringliggende strukturer og
fasiliteter, samt utforming av prosjektets utearealer og dets kvaliteter.

Fjernvirkningen av prosjektet fra minst et eksponert sted skal vises fra et
menneskelig perspektiv.

Utomhusplan må vise alle adkomster til boenhetene, renovasjonspunkter, bil- og
sykkelparkering, private og felles utearealer, tiltenkt beplantning og
overvannshåndtering, og utforming av felles lekeplass.

4.16 EIENDOMSFORHOLD
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Ikke relevant for denne saken på dette tidspunkt.  
 

4.17 MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV 

Før rammetillatelse 
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge: 

- Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) helhetlig VA- rammeplan 
inkludert overvannshåndtering. 
 

Før igangsettingstillatelse 
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge: 

- Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) detaljprosjektert VA- og 
overvannsanlegg 

Før første igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken kan gis skal: 
- Driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og 

samferdselsanlegg) være gjennomført og godkjent. 
 

Før bebyggelse tas i bruk 
Før bebyggelse kan tas i bruk skal: 

- Anlegg for VA og overvannshåndtering være ferdig opparbeidet. 
- Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og 

samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt 
inn og godkjent. 

- Vegetasjonsskjerm langs Stubberudkroken være beplantet og opparbeidet 
- Tursti til Nitelva være opparbeidet med grus og minst 2 meter bredde. 

Før ferdigattest kan gis skal: 
- Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og 

samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt 
inn og godkjent minst to uker før. 

 
4.18 MEDVIRKNING 

Det skal utføres medvirkning i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven. 
Generelt oppfordrer kommunen til at en langt videre krets av grunneiere varsles 
ved oppstart enn dem som teknisk sett defineres som naboer. Forslaget i 
planinitiativet, punkt 8.2, viser et forslag til varslingsområde. Kommunen krever at 
næringsområdene i nord, (46/22, 43/17, 43/21) og eiendommene på Tuterud 
nærmest Jogstadveien, skal inkluderes i varslingsområdet.  
 
I tillegg skal det gjennomføres et informasjonsmøte. Forslagstiller står som 
ansvarlig for innkalling og avholdelse av informasjonsmøtet, der det informeres 
om forslagstillers planer for eiendommen. Møtet avholdes etter varsel om 
oppstart, i god tid før fristen til å komme med merknader. Møtet bør holdes i egnet 
lokaler ikke så langt unna planområdet, og ha mulighet for digital deltakelse. 
Kommunen vil delta på møtet. Det må informeres om møtet i varslingsmaterialet, 
slik at de som varsles om oppstarten får informasjon om møtet.  
 

Lillestrøm
kommune

Ikke relevant for denne saken på dette tidspunkt.

4.17 MULIGE/SANNSYNLIGE REKKEFØLGEKRAV

Før rammetillatelse
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge:

- Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) helhetlig VA- rammeplan
inkludert overvannshåndtering.

Før igangsettingstillateIse
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge:

- Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) detaljprosjektert VA- og
overvannsanlegg

Før første igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken kan gis skal:
- Driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og

samferdselsanlegg) være gjennomført og godkjent.

Før bebyggelse tas i bruk
Før bebyggelse kan tas i bruk skal:

- Anlegg for VA og overvannshåndtering være ferdig opparbeidet.
- Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og

samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt
inn og godkjent.

- Vegetasjonsskjerm langs Stubberudkroken være beplantet og opparbeidet
- Tursti til Nitelva være opparbeidet med grus og minst 2 meter bredde.

Før ferdigattest kan gis skal:
- Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og

samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt
inn og godkjent minst to uker før.

4.18 MEDVIRKNING

Det skal utføres medvirkning i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven.
Generelt oppfordrer kommunen til at en langt videre krets av grunneiere varsles
ved oppstart enn dem som teknisk sett defineres som naboer. Forslaget i
planinitiativet, punkt 8.2, viser et forslag til varslingsområde. Kommunen krever at
næringsområdene i nord, (46/22, 43/17, 43/21) og eiendommene på Tuterud
nærmest Jogstadveien, skal inkluderes i varslingsområdet.

I tillegg skal det gjennomføres et informasjonsmøte. Forslagstiller står som
ansvarlig for innkalling og avholdelse av informasjonsmøtet, der det informeres
om forslagstillers planer for eiendommen. Møtet avholdes etter varsel om
oppstart, i god tid før fristen til å komme med merknader. Møtet bør holdes i egnet
lokaler ikke så langt unna planområdet, og ha mulighet for digital deltakelse.
Kommunen vil delta på møtet. Det må informeres om møtet i varslingsmaterialet,
slik at de som varsles om oppstarten får informasjon om møtet.
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Basert på innspillene i dette møtet og ved varsel om oppstart generelt, vurderer 
kommunen om det er behov for ytterligere medvirkningsaktiviteter.  

 
 
5. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

SAMFERDSEL 
Stubberudkroken har adkomst via Jogstadveien. Det er anlagt enkel grusvei inn til 
boligområdet. Utvikling av tomten med åpen småhusbebyggelse vil ikke føre til 
krav for opparbeidelse av asfaltert og utvidet vei eller fortau.  
 
Det er bussholdeplass øst for planområdet langs Trondheimsveien.  
 
Fordi planområdet er lokalisert mellom to næringsområder, er det mye 
næringsrelatert trafikk.  
 
Kommunen har vurdert en felles avfallsløsning for hele boligområdet på 
Stubberudkroken, men har konkludert med at avstanden fra de ytterste boligene 
blir for lang for at det er hensiktsmessig. Derfor skal det reguleres en felles 
avfallsløsning for nybygg på 43/2 og eventuelt nordøst for dette dersom de 
eiendommene skal fortettes. Snumulighet for renovasjonsbil må inn i plankartet. 
Denne må plasseres på en trafikksikker måte. Det er et mål å unngå å trekke 
renovasjonsbilen innerst i det nye boligområdet.  
 
Halvparten av biloppstillingsplassene til boliger skal være tilrettelagt for ladepunkt 
for el-bil.  
 
Antall parkeringsplasser for bil og sykkel skal være i samsvar med kravene i 
kommuneplanens bestemmelser.  
Kommunen har vurdert krav om felles parkeringsanlegg og gjesteparkering. 
Konklusjonen er at kommunen ikke stiller krav om felles parkeringsanlegg og 
gjesteparkering i områder med frittliggende småhusbebyggelse. 
Kommuneplanens norm for parkering i frittliggende småhusbebyggelser vil gjelde.  

 
VANN, SPILLVANN OG OVERVANN 

Planinitiativet sier ikke noe om vann, spillvann og overvann for planområdet. Vi 
etterlyser VAO-rammeplan. Dette skal ifølge Lillestrøm kommune sin VA-norm 
utarbeides i tidlig fase. 
 
Som hovedregel skal det bygges ny kum i tilknytningspunktet dersom det ikke 
allerede er anlagt en kum forberedt for tilknytning, og kum, armaturer og ledninger 
er i god driftsmessig stand, med separate kummer for vann, spillvann og 
overvann. Tilknytning/avgrening/anboring skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad 
nr. 7. 
 

Lillestrøm
kommune

Basert på innspillene i dette møtet og ved varsel om oppstart generelt, vurderer
kommunen om det er behov for ytterligere medvirkningsaktiviteter.

5. TEKNISK INFRASTRUKTUR

SAMFERDSEL

Stubberudkroken har adkomst via Jogstadveien. Det er anlagt enkel grusvei inn til
boligområdet. Utvikling av tomten med åpen småhusbebyggelse vil ikke føre til
krav for opparbeidelse av asfaltert og utvidet vei eller fortau.

Det er bussholdeplass øst for planområdet langs Trondheimsveien.

Fordi planområdet er lokalisert mellom to næringsområder, er det mye
næringsrelatert trafikk.

Kommunen har vurdert en felles avfallsløsning for hele boligområdet på
Stubberudkroken, men har konkludert med at avstanden fra de ytterste boligene
blir for lang for at det er hensiktsmessig. Derfor skal det reguleres en felles
avfallsløsning for nybygg på 43/2 og eventuelt nordøst for dette dersom de
eiendommene skal fortettes. Snumulighet for renovasjonsbil må inn i plankartet.
Denne må plasseres på en trafikksikker måte. Det er et mål å unngå å trekke
renovasjonsbilen innerst i det nye boligområdet.

Halvparten av biloppstillingsplassene til boliger skal være tilrettelagt for ladepunkt
for el-bil.

Antall parkeringsplasser for bil og sykkel skal være i samsvar med kravene i
kommuneplanens bestemmelser.
Kommunen har vurdert krav om felles parkeringsanlegg og gjesteparkering.
Konklusjonen er at kommunen ikke stiller krav om felles parkeringsanlegg og
gjesteparkering i områder med frittliggende småhusbebyggelse.
Kommuneplanens norm for parkering i frittliggende småhusbebyggelser vil gjelde.

VANN, SPILLVANN OG OVERVANN

Planinitiativet sier ikke noe om vann, spillvann og overvann for planområdet. Vi
etterlyser VAO-rammeplan. Dette skal ifølge Lillestrøm kommune sin VA-norm
utarbeides i tidlig fase.

Som hovedregel skal det bygges ny kum i tilknytningspunktet dersom det ikke
allerede er anlagt en kum forberedt for tilknytning, og kum, armaturer og ledninger
er i god driftsmessig stand, med separate kummer for vann, spillvann og
overvann. Tilknytning/avgrening/anboring skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad
nr. 7.
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Stikkledninger for vann, spillvann og overvann som utgår skal plugges på 
hovedledning. 
 
Det skal redegjøres for dagens tilknytning for spillvann fra eiendommen. 
Stikkledninger som utgår skal plugges på hovedledning. 
 
Overvann: 
VAO-plan utarbeides, kartlegging av flomveier og løsning for overvannet må 
framkomme. Omfanget vil naturlig avta med planens kompleksitet og størrelse. 
 
Kommunale OV-ledninger i området er overbelastet. Vi tillater derfor ikke påslipp 
av overvann til kommunalt nett. 
 
Overvann skal håndteres iht Retningslinjer for overvannshåndtering. Resipient 
ligger i umiddelbar nærhet derfor skal alt overvann ledes direkte bort til resipient 
(bekk/elv). 
 
Som rekkefølgebestemmelser foreslår vi: 
Før rammetillatelse 
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge: 

- Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) helhetlig VA- rammeplan 
inkludert overvannshåndtering. 
 

Før igangsettingstillatelse 
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge: 

- Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) detaljprosjektert VA- og 
overvannsanlegg 

Før første igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken kan gis skal: 
- Driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og 

samferdselsanlegg) være gjennomført og godkjent. 
Før bebyggelse tas i bruk 
Før bebyggelse kan tas i bruk skal: 

- Anlegg for VA og overvannshåndtering være ferdig opparbeidet. 
- Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og 

samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt 
inn og godkjent. 

Før ferdigattest kan gis skal: 
- Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og 

samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt 
inn og godkjent minst to uker før. 

 
 

ENERGILØSNING 

Kommunen ønsker gode løsninger for fornybare energiløsninger. Eks. solceller, 
klimavennlig materalvalg.  

 

Lillestrøm
kommune

Stikkledninger for vann, spillvann og overvann som utgår skal plugges på
hovedledning.

Det skal redegjøres for dagens tilknytning for spillvann fra eiendommen.
Stikkledninger som utgår skal plugges på hovedledning.

Overvann:
VAO-plan utarbeides, kartlegging av flomveier og løsning for overvannet må
framkomme. Omfanget vil naturlig avta med planens kompleksitet og størrelse.

Kommunale OV-ledninger i området er overbelastet. Vi tillater derfor ikke påslipp
av overvann til kommunalt nett.

Overvann skal håndteres iht Retningslinjer for overvannshåndtering. Resipient
ligger i umiddelbar nærhet derfor skal alt overvann ledes direkte bort til resipient
(bekk/elv).

Som rekkefølgebestemmelser foreslår vi:
Før rammetillatelse
Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge:

- Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) helhetlig VA- rammeplan
inkludert overvannshåndtering.

Før igangsettingstillatelse
Før første igangsettingstillatelse til grunnarbeider kan gis skal det foreligge:

- Godkjent (godkjent av vann og vannmiljø) detaljprosjektert VA- og
overvannsanlegg

Før første igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken kan gis skal:
- Driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og

samferdselsanlegg) være gjennomført og godkjent.
Før bebyggelse tas i bruk
Før bebyggelse kan tas i bruk skal:

- Anlegg for VA og overvannshåndtering være ferdig opparbeidet.
- Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og

samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt
inn og godkjent.

Før ferdigattest kan gis skal:
- Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og

samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt
inn og godkjent minst to uker før.

ENERGILØSNING

Kommunen ønsker gode løsninger for fornybare energiløsninger. Eks. solceller,
klimavennlig materalvalg.
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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. 
 
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 

Hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt. Kommunen vurderer det dit hen at 
planen ikke omfattes av § 6 i forskrift om konsekvensutredning. Planen utløser 
ikke krav om utredning.  

 
7. BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER 
 

 FORELØPIGE VURDERINGER 

Utbyggingsavtale Ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.  

Gjennomføringsavtale Ikke aktuelt 

Infrastrukturavtale Ikke aktuelt 
 
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 Ja, enkel volumanalyse.  

Byromsprogram Ikke aktuelt 

Lillestrøm
kommune

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.

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

Hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt. Kommunen vurderer det dit hen at
planen ikke omfattes a v § 6 i forskrift om konsekvensutredning. Planen utløser
ikke krav om utredning.

7. BEHOV FOR YTTERLIGERE AVTALER

FORELØPIGE VURDERINGER

Utbyggingsavtale Ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.

Gjennomføringsavtale Ikke aktuelt

Infrastrukturavtale Ikke aktuelt

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 Ja, enkel volumanalyse.

Byromsprogram Ikke aktuelt
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Illustrasjons-/utomhusplan Ja. Skal vise full utnyttelse 

Illustrasjonshefte Ja, enkelt. 

Sol-/skyggediagram Ja 

Digital 3D-modell Dersom dette utarbeides, ber vi om at den 
sendes til kommunen. 

Grunnforhold – geoteknikk Ja 

Støy Ja. Dette bør utredes tidlig, ettersom det er 
mye næring i området og utfallet kan påvirke 
byggegrenser og uteoppholdsareal.  

Overvann og flom Ja 

Vann og avløp  Ja 

Luftforurensning Ja.  

Trafikkanalyse Omtales i planbeskrivelsen.  

Veitegninger Nei 

Miljøteknikk/grunnforurensning Ja, dersom det er sannsynlig for forurensning 
i grunnen.  

 
 
9. BEHOV FOR VIDERE AVKLARING  
 

UENIGHETER OG AVKLARINGER 

Forslagstiller tok opp muligheten for mini-hus på området. Kommunen er usikre 
på om det var et reelt forslag eller en kommentar på en økende trend. Dersom 
forslagsstiller er interesssert i å vurdere dette seriøst, ber kommunen om å få en 
egen forespørsel om dette. I utgangspunktet er kommunen tilbakeholdne med å 
åpne for forslag som innebærer mange flere boenheter på området, gitt 
plasseringen inneklemt mellom industri og utenfor prioritert vekstområdet.  
 
Forslagstiller spurte om kommunen hadde noen føringer på antall enheter. Etter 
intern diskusjon vil ikke kommunen komme med konkrete tall på antall enheter. 
Kommunen ønsker at forslagstiller lager et godt forslag med åpen 
småhusbebyggelse innenfor kommuneplanens krav.  

 
 
10. VIDERE PROSESS 
 

OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRESNING - KONKLUSJON 

Kommunen er positive til en reguleringsplan for Stubberudkroken og anbefaler 
oppstart.  

Lillestrøm
kommune

lllustrasjons-/utomhusplan Ja. Skal vise full utnyttelse

11lustrasjonshefte Ja, enkelt.

Sol-/skyggediagram Ja

Digital JD-modell Dersom dette utarbeides, ber vi om at den
sendes til kommunen.

Grunnforhold - geoteknikk Ja

Støy Ja. Dette bør utredes tidlig, ettersom det er
mye næring i området og utfallet kan påvirke
byggegrenser og uteoppholdsareal.

Overvann og flom Ja

Vann og avløp Ja

Luftforurensning Ja.

Trafikkanalyse Omtales i planbeskrivelsen.

Veitegninger Nei

Miljøteknikk/grunnforurensning Ja, dersom det er sannsynlig for forurensning
i grunnen.

9. BEHOV FOR VIDERE AVKLARING

UENIGHETER OG AVKLARINGER

Forslagstiller tok opp muligheten for mini-hus på området. Kommunen er usikre
på om det var et reelt forslag eller en kommentar på en økende trend. Dersom
forslagsstiller er interesssert i å vurdere dette seriøst, ber kommunen om å få en
egen forespørsel om dette. I utgangspunktet er kommunen tilbakeholdne med å
åpne for forslag som innebærer mange flere boenheter på området, gitt
plasseringen inneklemt mellom industri og utenfor prioritert vekstområdet.

Forslagstiller spurte om kommunen hadde noen føringer på antall enheter. Etter
intern diskusjon vil ikke kommunen komme med konkrete tall på antall enheter.
Kommunen ønsker at forslagstiller lager et godt forslag med åpen
småhusbebyggelse innenfor kommuneplanens krav.

10. VIDERE PROSESS

OPPSTART, FORMÅL, PLANAVGRESNING - KONKLUSJON

Kommunen er positive til en reguleringsplan for Stubberudkroken og anbefaler
oppstart.
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Krav til fagkyndig er oppfylt.  
 
Ved varsel om oppstart skal det gis minst 4 ukers frist for innspill.  
 
Kommunen vurderer det ikke aktuelt å bringe saken inn for regionalt planforum.  
 

 
Planavgrensingen vises i anbefalingskartet oversendt forslagstiller.  

 
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 
saksbehandler 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: 

• 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 

Lillestrøm
kommune

Krav til fagkyndig er oppfylt.

Ved varsel om oppstart skal det gis minst 4 ukers frist for innspill.

Kommunen vurderer det ikke aktuelt å bringe saken inn for regionalt planforum.
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Planavgrensingen vises i anbefalingskartet oversendt forslagstiller.

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
saksbehandler 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:

• 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
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• 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.  
 

Lillestrøm
kommune

• 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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