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FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE 

1. Sammendrag av planforslaget 

1.1. Sammendrag. 

Planområdet er lokalisert i Djupdalen, østover fra fv. 170 Kompveien i Lillestrøm kommune (tidligere 
Sørum kommune). Området er regulert i reguleringsplan for Krogstad Miljøpark 0226_207D, til 
slambehandlings- og biogassanlegg og det er ferdigstilt grunnarbeider for opparbeidelse av dette i 
hht. godkjenninger. Arealene rundt anlegget er skog med aktiv skogsdrift.  

Foreliggende planendring åpner for at det kan etableres hydrogenanlegg i planområdets sørlige del 
samt en beredskapsvei til denne delen. Et hydrogenanlegg som planlegges vil ha hensynssoner for 
brann- og eksplosjon, og disse strekker seg ut over gjeldende plangrense. Hensynssoner legger noen 
føringer for fremtidig bruk, men dagens bruk av arealene til rekreasjon og skogsdrift kan 
opprettholdes.  

Planendringen er vurdert å ikke være konsekvensutredningspliktig. Planendringen er vurdert å være i 
tråd med overordnede planer og føringer.  

Planforslaget vurderes å ha få negative virkninger. Etablering av beredskapsvei med kulvert over 
bekk kan ha midlertidige konsekvenser, som omtalt i kap. 5.7.1 og 5.7.2. Etablering av hensynssoner 
rundt anlegget, slik de foreløpig er estimert å strekke seg, medfører noen føringer for hogst av skog – 
det vil si at dette må samordnes med en mulig stans i produksjon av hydrogen. Dette er omtalt i kap. 
5.2. Tiltaket som foreslås vurderes å være et viktig tiltak for å nå lokale og nasjonale målsettinger om 
reduksjon i klimautslipp: Tiltaket er NRAs største og viktigste bidrag til å oppnå selskapets målsetting 
om å være en klimanøytral virksomhet innen 2030 og vil være et viktig bidrag for å oppnå 
klimanøytralitet for Lillestrøm kommune. Tiltaket legger til rette for produksjon av energirik biogass 
(metan) som videreforedles til utslippsfritt drivstoff (hydrogen) og med CO2-fangst av 
overskuddskarbon. 
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2. Bakgrunn 

2.1. Planområdet 

Planområdet er lokalisert i Djupdalen, østover fra fv. 170 Kompveien i Lillestrøm kommune.  

 

Figur 1: Oversikt over planområdet, vist i blå ring. 

Området som skal reguleres er 135 700 m2 stort. 

Planområdet samsvarer i stor grad med gjeldende reguleringsplan for Krogstad Miljøpark 
0226_207D, men det er i foreliggende endring utvidet med en hensynssone rundt sørlig del av 
utbyggingsområdet, samt at innvilget tillatelse til å etablere en vekt ved innkjøring til NRAs område 
er medtatt i planområdet. Se figur av gjeldende reguleringsplan under, med rød ring for hvor 
hydrogenanlegg skal plasseres.  

Gjeldende reguleringsplan, vist i figuren under, åpner opp for aktiviteter som slambehandling og 
biogassproduksjon. Etter intern prosess i 2021 ønsker Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) at 
biogass skal kunne benyttes til produksjon av hydrogen. Tiltaket er NRAs største og viktigste bidrag til 
å oppnå selskapets målsetting om å være en klimanøytral virksomhet innen 2030 og vil være et viktig 
bidrag for å oppnå klimanøytralitet for Lillestrøm kommune. Tiltaket innebærer at avløpsslam fra 
blant annet NRA og MIRA gjennomgår en utråtningsprosess hvor det utvikles energirik biogass 
(metan) som videreforedles til utslippsfritt drivstoff (hydrogen) med CO2-fangst. Hydrogenet som blir 
produsert vil være rødt hydrogen og fangsten av CO2 vil medføre at anlegget får et negativt CO2 
regnskap. Det vil si at en fjerner CO2 fra kretsløpet. 

Et hydrogenanlegg vil medføre krav om hensynssoner med mulige begrensinger for 
tredjepartsaktiviteter i området. Hensynssoner for hydrogenanlegg er ikke innarbeidet i det som er 
gjeldende reguleringsplan. Det er ved oppstart av reguleringsendringen kommet klare anbefalinger 
om tosidig utkjøring (dvs. en beredskapsvei i tillegg til hovedatkomst). Det foreslås derfor å etablere 
en beredskapsvei i sør innenfor gjeldende planavgrensning. 
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Figur 2: Gjeldende plankart med markering av område hvor endring ønskes gjennomført. 

 

2.2. Hensikten med planen  

Det er ønskelig å gjennomføre en reguleringsendring av detaljreguleringsplanen for Krogstad 
miljøpark for å legge til rette for produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen i søndre del av regulert 
område for miljøparken. Prosessen gjennomføres etter avklaring fra Lillestrøm kommune som en 
mindre endring i tråd med plan- og bygningslovens § 12-14, annet ledd. 

 

2.3 Forslagsstiller, fagkyndig plankonsulent, berørte eiendommer 

Norconsult AS er fagkyndig plankonsulent på vegne av Nedre Romerike Avløpsselskap IKS og har 
utarbeidet plandokumentene som følger dette endringsforslaget. Sweco Norge AS har utarbeidet 
faglige vurderinger og bidrag til planforslaget.  

Berørte eiendommer vises i tabell under.  
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Tabell 2-1 Oversikt over grunneiere. 

Gnr./bnr. Eier/fester Areal innenfor planområdet i m2 
301/1 Privat 5 529,3 
302/1 Lillestrøm kommune 6 120,9 
302/60 Lillestrøm kommune 21 272,4 
327/1 Krokstad Skov AS 36 594,0 
327/9 Lillestrøm kommune 9624,6 
327/11* Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 40 986,3 
327/13* Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 15 611,5 
*Det er stilt krav om sammenslåing av disse, dette gjennomføres sommer 2022.  

 

2.4. Tidligere vedtak i saken 

Vedtak av reguleringsendring av opprinnelig reguleringsplan for Krogstad Miljøpark 

• PLAN-20/01491-18 
• Hovedutvalg for Miljø og Samfunn 
• Møtedato 19.08.2020 

Dispensasjonssøknad for etablering av vekt 

• BYGG-21/00376-47 
• Lillestrøm kommune Byggesak ytre 
• Brev datert 08.04.2022 
• Vi gir endringstillatelse i ett trinn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1. 

Endringen gjelder etablering av en større skråning i tilknytning til tidligere godkjent vekt i 
innkjøringen til Krogstad miljøpark. Endringen er endring av tidligere gitt rammetillatelse av 
02.07.2021 og tidligere gitt endringstillatelse av 11.11.2021. 

Rammetillatelse for biogassanlegg med dispensasjoner 

• BYGG-21/02276-29 
• Lillestrøm kommune Byggesak ytre 
• Brev datert 03.06.2022 
• Vi gir rammetillatelse til etablering av biogassanlegg slik det er beskrevet i søknaden, jf. 

plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir vi dispensasjon fra: 

• Plassering av slamavvanningsbygg på felt BAA1 

• Parkeringskravet i reguleringsplanen punkt 4.1 bokstav e. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir vi midlertidig dispensasjon fra: 

• Kravet om tilknytning til offentlig VA-nett, jf. plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2. 

Tillatelsen og dispensasjonene er gitt på vilkår listet opp. 
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2.5. Utbyggingsavtaler 

Det er ikke aktuelt å inngå utbyggingsavtale med kommunen i denne saken.  

 

2.6. Krav om konsekvensutredning 

Etter Forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er det etter forslagsstillers 
vurdering ikke krav om konsekvensutredning i denne saken. 

Plan- og bygningslovens § 4-2 slår fast at det skal utarbeides konsekvensutredning for alle 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om 
konsekvensutredninger angir rammene for hvilke planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn.  

Etter forskriftens § 6 skal det utarbeides konsekvensutredning for alle reguleringsplaner som 
inneholder tiltak i forskriftens vedlegg I. 

Unntatt fra dette kravet er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. Det kan imidlertid 
slås fast at denne unntaksbestemmelsen ikke kommer til anvendelse i Krogstad miljøpark, da et 
hydrogenanlegg i det aktuelle området ikke har vært utredet som del av gjeldende plan, Krogstad 
miljøpark med plan ID 0226_207D. 

Planer og tiltak etter Vedlegg I 

Punkt 6 a) og b) i vedlegg I heter: 

«Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i industriell målestokk av stoffer ved 
hjelp av omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av hverandre og funksjonelt sett 
hører sammen, og som er beregnet på: 

a) Fremstilling av organiske basiskjemikalier 
b) Fremstilling av uorganiske basiskjemikalier» 

Punktene c) til f) er ikke relevant ved fremstilling av hydrogen. 

Basiskjemikalier er et produkt som brukes videre i kjemisk produksjon som maling, sprengstoff, 
gjødsel og vaskemidler. Derfor vil ikke hydrogenproduksjon være en basiskjemikalie. 

Hydrogen er en miljøvennlig energibærer som benyttes som drivstoff i brenselceller, hvor det ikke 
oppstår andre utslipp enn rent vann. Brenselceller omdanner hydrogen og oksygen elektrokjemisk til 
vann, og i denne prosessen dannes elektrisitet som kan drive blant annet motorer i biler, båter etc.  

Den ønskede utviklingen i området og reguleringsplanen innebærer ikke lagring av petrokjemiske 
eller kjemiske produkter på 200.000 tonn eller mer (punkt 21) eller fremføring av kraftledninger eller 
jordkabler med 132 kV og mer enn 15km lengde (punkt 20). 

Tiltaket faller derfor ikke inn under KU-forskriftens vedlegg I. 

Planer og tiltak etter vedlegg II 

Forskriftens § 8 gir videre krav om at reguleringsplaner med tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes 
(men ikke ha planprogram eller melding), dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10. 
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Vedlegg II punkt 6 bokstav c) heter: Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske 
produkter. Her er det kjemiske produkter som i tilfelle er aktuelt å vurdere nærmere. Kjemisk produkt 
er ikke nærmere definert av forskriften. Det er nærliggende i dette tilfellet å anse hydrogen som en 
energibærer, heller enn som et kjemisk produkt. Selv om anleggets primære funksjon vil være 
produksjon av hydrogen, vil lagring av hydrogen være en nødvendig del av tiltaket, for å tilrettelegge 
for videre distribusjon ut i markedet. Fordi konsekvensene av lagringen vil være en sentral del av 
behandlingen av tiltaket etter annet lovverk og søknadsprosess mot Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) må det ansees som lite sannsynlig at en eventuell 
konsekvensutredning etter forskriften vil kunne bringe frem ny og nyttig kunnskap, som ikke uansett 
kommer frem av nevnte parallelle søknadsprosess og ROS-analysen. Det aktuelle området er avsatt i 
gjeldende plan næring (industri/lager)/kommunalteknisk virksomhet, uten at det er nærmere 
beskrevet i gjeldende bestemmelser hva som kan eller ikke kan lagres.  

Det vurderes at tiltaket vil kunne komme inn under Vedlegg II punkt 13 Utvidelser/endringer av 
etablerte planer/tiltak. Siden planen/tiltaket er definert som et vedlegg II, må reguleringsplanen 
konsekvensutredes hvis den kan få vesentlige virkninger etter § 10. 

Myndigheten er planmyndigheten/kommunen for punktene nevnt over for tiltak/plan eller 
planendring, jfr. vedlegg II. Forskriftens § 9 krever opplysninger om planen/tiltaket, lokalisering, 
miljøverdier som krever særskilte hensyn, vesentlige forventet virkninger (avfall/utslipp etc.). 
Forskriftens § 10 gir kriterier for områder og tema som berører miljø og samfunn som skal legges til 
grunn for vurdering av tiltak på vedlegg II. Utbyggingen på Krogstad er konsekvensutredet i 
forbindelse med reguleringsplanen fra 2010. Det vurderes at dette tiltaket ikke får ytterligere 
virkninger for miljø eller samfunn. Virkninger og hensyn vil bli ivaretatt gjennom ROS-analyse, 
søknadsprosess mot DSB og øvrig plandokumentasjon. 

Tiltaket vurderes dermed å ikke falle inn under KU-forskriftens vedlegg II.  
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3. Planprosessen 

3.1. Oppstartsmøtet 

Oppstartsmøtet ble avholdt 18.01.2022.  

 

3.2. Varsel om oppstart av planarbeid 

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet med annonse i Romerikes Blad, og kunngjort på 
kommunens hjemmeside den 25.02.2022. Det gikk samme dag ut et brev til de berørte partene i 
saken, med tilsvarende informasjon. Dette inkluderer grunneiere, naboer, frivillige organisasjoner og 
diverse offentlige myndigheter, i tråd med kommunens faste varslingsliste. Fristen for å komme med 
merknader ble satt til 27.03.2022. 

Sammen med varsel om oppstart av planarbeid ble det innsendte planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøte lagt ved til berørte parter i saken. Det ble samtidig invitert til et åpent 
informasjonsmøte. Dette ble avholdt digitalt 10.03.2022. Det var 6 påmeldte til møtet.  

Til varsel om oppstart kom det inn 13 merknader. Sammendrag av merknader og forslagsstillers 
kommentarer til disse følger i kapittel 7 og alle merknader ligger vedlagt i vedlegg 10. 

 

3.3. Planprogram 

Det er etter plan- og bygningsloven § 12-9, jamfør § 4-1, ikke krav til planprogram i denne saken.  
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4. Planstatus og andre føringer 

4.1. Overordnede planer 

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015. 

Hydrogenproduksjon på Krogstad vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet med å gjøre 
transportsektoren utslippsfri. Oslo kommune har blant annet følgende målsetting i sin klimastrategi: 

«Alle varebiler skal være utslippsfrie. All tungtransport i Oslo skal være utslippsfri eller bruke 
bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030.» 

Stadig flere aktører i transportsektoren, både når det gjelder persontransport og godstrafikk, ser på 
hydrogen som et bedre alternativ enn batterikraft. Hydrogen har vist seg å være enklere å benytte 
når man skal forflytte seg over lange avstander eller frakte tungt gods fordi det krever mindre plass 
og veier mindre enn batteripakkene som må til for å forflytte seg tilsvarende avstand.   

• Kommuneplanens arealdel Sørum kommune 2019 - 2031, vedtatt 

Området i sin helhet er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål (felt BKB1) i gjeldende 
kommuneplan. Kommuneplanen angir ingen spesifikke bestemmelser for det aktuelle feltet, men 
angir mer generelle bestemmelser og retningslinjer fordelt på type bebyggelse i de ulike 
delkapitlene. Vedtatt detaljregulering for Krogstad miljøpark er oppgitt å gjelde foran 
kommuneplanens arealdel.   

• Kommunedelplaner eller områdeplaner.  

Planområdet er ikke dekket av kommunedelplan eller områdereguleringsplan.  

4.2. Gjeldende reguleringsplaner 

• Krogstad Miljøpark, vedtatt 15.02.2012, revidert 19.08.2020 

Arealet er allerede avsatt til utbyggingsformål industri/næring gjennom gjeldende reguleringsplan for 
Krogstad miljøpark. Utbygging av ønsket tiltak vil være innenfor gjeldende reguleringsplanformål og 
utnyttelsesgrad angitt i denne, men hensynssoner kan strekke seg utenfor denne.  

 

4.3. Tilgrensede planer 

Plan 0226_220 Fv170 Heia – Mork, vedtatt 28.02.2018.  
Planen regulerer hovedadkomsten til planområdet og kapasitet på veikryss mot fylkesvei. 

Plan 0226_179 Krogstad slambehandlingsanlegg, vedtatt 21.03.2007. 
Planen regulerer forbindelsen mellom fv170 og planområdet.  

 

4.4. Temaplaner 

• Lillestrøm kommunes klimastrategi, oktober 2021: Strategien har to overordnede mål - mål 
om å lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet, hvor utslippene er under 1 tonn CO2-
ekvivalenter per innbygger per år; og mål om å markere seg som foregangsaktør i det grønne 
skiftet. Virkemidler for å nå målene er inndelt i fem hovedområder, hvorav «Bidra til 
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infrastruktur for utslippsfri teknologi» og «Gå foran ved å omstille til lavutslippsløsninger i 
egen drift» er relevante for dette planforslaget.  

 

4.5. Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 

Følgende lover, forskrifter og planretningslinjer danner rammer som er aktuelle for planforslaget:  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
Tiltaket planlegges med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl). Planprogrammet er utarbeidet iht. 
pbl § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger § 14. Hensikten med å utarbeide og vedta 
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens regler er å avklare forutsetninger for arealbruken 
innenfor planområdet, og eventuelle særskilte vilkår knyttet til bruken av arealene. 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning, redusere mengde avfall og fremme en bedre avfallshåndtering. 
Miljødirektoratet og Statsforvalteren mottar søknader om forurensning fra ulike virksomheter, og 
kan gi utslippstillatelse på nærmere vilkår. 
 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
Loven fastsetter krav og mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler prinsipper for 
offentlig beslutningstaking som skal legges til grunn for all arealplanlegging. Beslutninger skal bygge 
på kunnskap om naturmangfold (kunnskapsgrunnlaget). Planforslaget innebærer inngrep i ubebygde 
areal og berører naturmangfoldet. Planen skal vurderes i henhold til de miljørettslige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt 
ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende 
og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 
 
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der 
farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 
Formålet med forskriften er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår og å begrense 
konsekvensene slike ulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.  
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2019-2023 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i 
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for 
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.  
 
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 
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Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske 
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene 
blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 28.09.2018 
Formålet med planretningslinjene er å: 

a) Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- 
og bygningsloven. 

b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
c) Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når 
utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller 
interesser.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26.09.2014  
Planretningslinjene slår fast at areal- og transportplanleggingen skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet.  
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, fastsatt 20.09.1995 
Retningslinjen stiller krav om at barn og unges interesser skal ivaretas i plan- og 
byggesaksbehandlingen etter plan og bygningsloven. Det stilles krav til fysisk utforming slik at barn 
og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 
 
Barn og unges interesser både i planområdet og nærområdet må vurderes og ivaretas spesielt 
gjennom vurdering av virkninger for friluftsliv, vurderingen av tiltakets virkning på folkehelse og 
trafikkforhold.  
 
Retningslinjer for flaum- og skredfare i arealplanar (nr. 2/2011) 
Retningslinjene skal bidra til at flom- og skredfare blir kartlagt og tatt hensyn til i arealplaner. 
Retningslinjene gjelder for fare knyttet til alle typer flom-, erosjons- og skredprosesser, og flodbølger 
som kan oppstå som følge av skred. Retningslinjene gjelder i utgangspunktet fare knyttet til naturlige 
prosesser og naturlig terreng. Fare knyttet til menneskeskapte inngrep som skjæringer, fyllinger, 
fundamentering, kulverter og andre tiltak knyttet til byggetomter og anlegg må prosjekteres i 
samsvar med gjeldende norske standarder. Dette er ikke omtalt i retningslinjene. Når slike inngrep 
kan gi økt fare for flom eller skred, må faremomentene likevel kartlegges og tas hensyn til i samsvar 
med retningslinjene. 
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021) 
T-1442 skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved 
planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gir anbefalte 
grenseverdier for støynivå utendørs, på fasade og på uteoppholdsarealer for støyfølsom bebyggelse. 
Retningslinjen gir også kvalitetskriterier for planlegging av ny støyfølsom bebyggelse og planlegging 
av støyende anlegg og virksomhet.  
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5. Planforslaget 

5.1. Landskap 

5.1.1. Topografi og landskapsform 

Dagens landskap 
Planområdet ligger plassert en drøy kilometer fra fv. 170, langs en skogkledt dalbunn. Området som 
er tiltenkt hydrogenproduksjon ligger lengst sør i planområdet, om lag 500 meter fra hovedadkomst 
inn til miljøparken. Det er lite bebyggelse i området, med unntak av noen få boliger i nærheten av fv. 
170 og landbruksarealene i umiddelbar nærhet av denne. Disse ligger om lag 750 meter i luftlinje fra 
hovedadkomsten til miljøparken.  

Planforslagets virkning på landskapet 
Bygningsmassen vil bygges inn mot den vestre dalsiden, slik at fjernvirkningen vil være minimal. I 
umiddelbar nærhet, og for de som ferdes i høyden langs åskammene, vil anlegget være synlig. Det er 
ikke planlagt nye, store terrengendringer for å tilpasse bygningsmassen for hydrogenanlegget, og det 
vil ikke legges til rette for ytterligere terrenginngrep enn det som ligger inne i gjeldende plan.   

 

Figur 3: Illustrasjon av anleggsområde sett fra adkomstveien mot sør. Hydrogenanlegget kan skimtes som 
firkantede volumer i bakkant av slambehandlingsanlegg og biogassproduksjon som har fått rammetillatelse i tråd 
med gjeldende reguleringsplan. Illustrasjon utarbeidet at Sweco AS. 

Konsekvenser av planforslaget for landskapet 

Konsekvenser av reguleringsendringen blir ikke noen andre enn det som er vurdert for opprinnelig 
planlagt tiltak. Visuelle analyser gjennomført i tidligere planarbeid viser at skogen er den viktigste 
faktor til at Krogstad miljøpark ikke er synlig fra mange ståsteder. Den visuelle analysen utført i 
forbindelse med reguleringsplanen fra 2010, viste området med og uten eksisterende skog, og 
påpekte at tomten vil være eksponert dersom det legges hogstfelt i siktlinjer mot anlegget. Plassering 
i dalbunnen gjør at fremtidige bygninger ikke ligger i horisontlinjen og av den grunn vil virke mindre 
visuelt dominerende. Det er utarbeidet nye illustrasjoner for å vise hydrogenanlegget i landskapet, se 
vedlegg 3 (Sweco, 2022). 
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5.1.2. Solforhold  

Da området reguleres til industri- og næringsvirksomhet er dette punktet ikke relevant for 
planforslaget.  

 

5.1.3. Lokalklima  

Lokalklima vil ikke være relevant for planforslaget. 

 

5.1.4. Landskapets estetiske og kulturelle verdi  

Landskapets estetiske og kulturelle verdi vil ikke endres som følge av planforslaget, da gjeldende 
reguleringsplan åpner for tilsvarende bebyggelse som reguleringsendringen legger til rette for.  

 

5.2. Arealbruk 

Dagens arealbruk 

I dag er området som reguleres til hydrogenanlegg et anleggsområde for klargjøring til Krogstad 
Miljøpark, og det er regulert til dette. Arealene rundt det regulerte anlegget er uregulert og er 
skogsområder. Disse brukes til skogsdrift og friluftsliv.  

Endringer som følge av planforslaget 

Reguleringsendringen legger til rette for produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen i søndre del av 
regulert område for miljøparken. Det anlegges en beredskapsvei i sør, som knyttes på eksisterende 
skogsbilvei Brumåsaveien, se figur på neste side. Det etableres hensynssoner for virksomheten rundt 
anlegget som strekker seg utover dagens plangrense, se mer om dette under.  

I gjeldende bestemmelser (fra 2020) ligger det et rekkefølgekrav knyttet til oppgradering av krysset 
med rv. 170. Oppgraderingen er gjennomført og kravet er dermed tatt ut av forslag til 
reguleringsbestemmelser. Det samme gjelder krav om ny adkomst til gnr. 127 bnr. 5. Krav om 
etablering av tømmervelt i gjeldende bestemmelser er tatt ut, da denne også er etablert. Det er også 
i gjeldende bestemmelser krav om opparbeiding av parkeringsplass utenfor planområdet. Denne er 
etablert, og kravet videreføres ikke i forslag til endrede reguleringsbestemmelser. I henhold til 
dispensasjon for etablering av vekt er det i plankartet avsatt areal til vekt som annen veigrunn 
tekniske anlegg, AVT1.  
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Figur 4: Illustrasjonen viser sørlig del av utbyggingsområdet, hvor det foreslås etablert en beredskapsvei (vist i lys 
brun farge med nummer 29000) mellom eksisterende skogsbilvei og utbyggingsarealet. Illustrasjon utarbeidet av 
Sweco AS. 

Hensynssoner og forhold til annet regelverk 

Tiltaket faller inn under Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt 
utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Virksomheten skal kartlegge farer og problemer 
med hensyn på farlig stoff, vurdere risikoen dette innebære og på bakgrunn av dette utarbeide 
planer og gjennomføre tiltak slik at risikoen er på et akseptabelt nivå. Tiltakene vil være av både 
forebyggende og konsekvensreduserende art. 

Mengden hydrogen som skal lagres på anlegget gjør at krav i Forskrift om tiltak for å forebygge og 
begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer 
(storulykkeforskriften) trer i kraft. Storulykkeforskriften har fokus på at sikkerhet for tredjeperson 
(naboer, turgåere osv.) skal være ivaretatt. Det stilles strenge krav til risikovurderingen som skal 
utarbeides og det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) som definerer hva som er 
akseptabel risiko. 

Risikovurderingen skal være en kvantitativ risikovurdering (QRA) som definerer risikokonturer rundt 
anlegget. Disse risikokonturene definerer hensynssoner rundt anlegget (indre, midtre, ytre og 
utenfor ytre hensynssone).  QRA’en vil ta høyde for hydrogenproduksjonsprosessen, fylling, lagring 
og håndtering av hydrogen på området, samt biogassanlegget (produksjon, lagring og 
overføringsrørledningen mot hydrogenanlegget).  Resultatet av QRA’en vil også identifisere behov for 
risikoreduserende tiltak prosjektering, utførelse og drift av anlegget. 
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På bakgrunn av DSB sine akseptkriterier for risiko er det begrensninger for hvilke aktiviteter som kan 
foregå i de forskjellige hensynssonene, se DSBs veileder Sikkerheten rundt anlegg som håndterer 
brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer. Dette er illustreres i tabell og 
figur under. Tabellen viser hvilke aktiviteter som ikke er lov i de forskjellige sonene. Figuren 
illustrerer hvor de forskjellige aktivitetene kan foregå. Indre sone er i utgangspunktet virksomhetens 
eget område. Kun kortvarig forbipassering for tredjeperson (turveier etc.) skal foregå her. 

Aktivitet Ytre sone Midte sone Indre sone 
Skole, barnehage, sykehjem, sykehus og lignende institusjoner x x x 
Hotell, kjøpesenter og store publikumsarenaer x x x 
Boliger  x x 
for bruk av den allmenne befolkningen, herunder butikker, 
mindre overnattingssteder og offentlig ferdsel. 

 x x 

Faste arbeidsplasser innen industri- og kontorvirksomhet   x 
Offentlig vei, jernbane, kai og lignende   x 
 

 

Figur 5: Prinsippskisse for hensynssoner. 

En QRA kan ikke ferdigstilles før en har detaljert informasjon om fasilitetene. Slik informasjon har en 
ikke i reguleringsplanfasen. Virksomheten gjør innledende vurderinger slik at reguleringsplanen tar 
høyde for den virksomheten som skal etableres. Det er gjennomført en fareidentifikasjon (HAZID) for 
å identifisere lekkasjescenarioer. På bakgrunn av disse er det vurdert forventede arealmessige 
begrensninger som er nødvendig for at sikkerheten for tredjeperson blir ivaretatt. Dette 
implementeres i reguleringsplanen og vil sette føringer for hvordan den endelige utformingen på 
anlegget blir. 
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I den videre prosessen med å etablere anlegget vil DSB følge opp at sikkerheten for tredjeperson er 
ivaretatt gjennom: 

• Søknad om samtykke til bygging av anlegg 

Søknaden utarbeides i krav fra DSBs Temaveiledning om innhenting av samtykke. Søknaden være 
godkjent av DSB før bygging kan påbegynnes. Det er et krav om at søknaden skal på offentlig høring 
før den evt. godkjennes. 

• Innmelding av farlig stoff 

Melding til DSB for å opplyse om mengder farlig stoff som håndteres på anlegget skal oversendes i 
rimelig tid før bygging påbegynnes. 

• Søknad om samtykke til å sette anlegg i drift 

Søknaden utarbeides i henhold til krav fra DSBs Temaveiledning om innhenting av samtykke. 
Søknaden skal være godkjent av DSB før bygging kan påbegynnes. 

• Melding 

Basert på mengder farlig stoff skal virksomheten sende informasjon til DSB for å kunne dokumentere 
at en gjennom systematisk arbeid treffer alle nødvendige tiltak for å forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker for mennesker, miljø og materielle verdier. Meldingen skal sendes inn i 
rimelig tid før de farlige kjemikaliene tas inn på anlegget.  

I plankartet er indre sone tegnet inn med en utbredelse på 50 meter, midtre sone 60 meter og ytre 
sone 80 meter for hydrogenanlegget. Disse avstandene er beregnet ut fra en konservativ vurdering 
av lignende anlegg, samt kunnskap om forventet produksjons- og lagringskapasitet for anlegget i 
Krogstad miljøpark. Utbredelsen av sonene er vesentlig mindre enn det areal som først ble varslet i 
forbindelse med oppstart av arbeidet med reguleringsendring, men denne forskjellen skyldes at man 
på det tidspunktet ikke hadde tilstrekkelig detaljer om anlegget. Det ble derfor vurdert at det var 
bedre å varsle en større utbredelse og deretter snevre inn planområdet. Det er i tillegg tegnet inn 
hensynssoner i to nivåer på henholdsvis 10 og 40 meter for biogassanlegget, da sikkerheten rundt 
dette anlegget påvirkes av oppføring av storulykkekomponentene som hydrogenanlegget medfører i 
nærmiljøet. Også disse sonene er vurdert konservativt.  
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Figur 6: Utsnitt av tematisk kartutsnitt for brann- og eksplosjonsfare. Faresone H350_1-3 er gjelder 
hydrogenanlegget, og hensynssone H350_4-5 gjelder biogassanlegget. 

I bestemmelsenes pkt. 5.2 åpnes det for å gjøre avbøtende tiltak dersom QRA viser utbredelse av 
sikkerhetssonene rundt anleggene som overskrider de grenser som er satt i reguleringsplanen. Det er 
ikke ønskelig å dispensere fra disse grensene, og det vil være å anbefale en ny reguleringsendring 
dersom man ikke finner det gjennomførbart å sikre tilstrekkelig risikoreduserende tiltak for å 
overholde dem.  

For ytterligere vurdering av utbredelsen av hensynssoner vises til notat Innspill til foreløpige 
hensynssoner, S-03, versjon B03 (Vedlegg 4, Norconsult, 2022).  

Planforslagets virkning på arealbruken 

For utbyggingsdelen av planforslaget/planendringen vil planforslaget ikke ha noen særlig virkning, da 
det allerede er regulert til bebyggelse. Det vil tillates samme høyde og utnyttelse av arealet som 
tidligere. Det som er nytt, er beredskapsvei til hydrogenanlegget i sør.  

For den delen av planforslaget/planendringen som utgjør hensynssoner, og som går ut over dagens 
plangrense forventes at virkningen vil være svært liten og at dagens aktiviteter vil kunne 
opprettholdes, jf. tabell og figur over. Hensynssoner vil medføre behov for dialog mellom de som 
drifter skog og de som driver Krogstad Miljøpark med hensyn til større operasjoner som hogst, men 
daglig drift og skjøtsel påvirkes ikke. Passeringer gjennom hensynsonen til fots eller med kjøretøy 
tillates, slik at øvrige brukere av skogen kan opprettholde sin aktivitet.  
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I forhold til planmessige virkninger, vil utvidelsen av planområdet med innregulering av 
hensynssonene påvirke utviklingen av området på lengre sikt. I kommuneplanens arealdel er et stort 
areal (felt BKB1) nord for Krogstad miljøpark avsatt til fremtidig kombinert råstoffutvinning 
(masseuttak), snødeponi og næring. Arealene som er underlagt hensynssone er i planforslaget avsatt 
til LNF-formål, og utviklingsmulighetene i BKB1 vil derfor innskrenkes noe. Når det blir aktuelt å 
detaljregulere felt BKB1 til mer konkret arealbruk ligger det en mulighet for å overlappe med planen 
for Krogstad miljøpark og endre på det underliggende formålet, men sikkerhetssonene og 
begrensningene knyttet til hvilke aktiviteter som tillates innenfor ytre og midtre sone vil måtte 
videreføres dersom en slik løsning blir aktuell.  
 

5.3. Bebyggelsens utforming  

5.3.1. Bygningstypologi 

Området er i dag ubebygd, men det er i tråd med gjeldende plan gitt rammetillatelse til oppføring av 
slambehandlingsanlegg og biogassproduksjon. Planlagt bebyggelse for hydrogenanlegget vil følge 
samme typologi som øvrige deler av anlegget: industribygg med ulike anleggskomponenter. Dette er 
i tråd med gjeldende plan, og vil ikke få noen nye konsekvenser for området.  

 

5.3.2. Grad av utnytting, volumer.  

Utnyttelsesgrad og høyder 

Området er per i dag ubebygd, men planforslaget åpner for den samme utnyttelse og høyder som 
gjeldende regulering åpner for.  

Bygningsvolum som skal etableres 

Bebyggelse som vil oppføres som del av hydrogenanlegget er per nå ikke helt avklart. Bebyggelse 
avhenger også av valgt teknologi for hydrogenanlegget. Bebyggelsen vil holde seg innenfor det som 
allerede er regulert til utbyggingsformål. Under vises et eksempel på slik bebyggelse fra foreliggende 
arbeid med muligheter for hydrogenanlegget. Det gjøres oppmerksom på at dette er et typisk layout 
av et anlegg, og ikke en endelig prosjektert løsning. Internveier vises heller ikke på denne skissen. 
Skissen viser imidlertid de planlagte hovedkomponenter, men arealdisponering og bygningsmasse 
kan endres under den videre prosjekteringen, da dette henger sammen med blant annet teknologi- 
og leverandørvalg. 
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Figur 7: Prinsippskisse av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen, utarbeidet av Norconsult AS. 

Under vises en visualisering av hvordan de ulike komponentene kan utformes innenfor gjeldende 
reguleringsplans rammer for høyder og utnyttelse. Rammene er ikke endret gjennom arbeidet med 
reguleringsendring. Illustrasjonen viser kun volumer, da utformingen avhenger av valgt leverandør og 
teknologi, men prinsippene vil være omtrentlig i denne størrelsesorden.  

 

Figur 8: Illustrasjon som viser maksimale volumer for hydrogenanlegget som bokser i forkant av bildet. I bakkant 
kan man se anleggene for slambehandling og biogassproduksjon. Illustrasjon utarbeidet av Sweco AS.  
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Konsekvenser av endringen 

Planforslaget forventes å ikke medføre endringer sammenlignet med det som er tillatt i gjeldende 
plan.  

5.3.3. Byform, stedets karakter  

Området er et privat industriområde som skal gjerdes inn. Bebyggelsesmønster planlegges med 
hensyn til behov for daglig drift av anlegget, og byform er derfor ikke relevant for dette planforslaget. 

 

5.3.4. Estetiske vurderinger  

Estetiske vurderinger vil nødvendigvis måtte komme i andre rekke i forhold til funksjonskrav og 
sikkerhetstiltak. Det skal likevel tilstrebes en tilpasning til omgivelsene ved utforming av anlegget når 
det kommer til materialvalg, fargebruk, terrengtilpasning og formgivning så langt det er mulig.  

 

5.4. Nærmiljø 

Nærmiljøet for planforslaget defineres som dalføret langs Brumåsaveien. Det umiddelbare 
nærmiljøet rundt anlegget består av skogsområder.  

 

5.4.1. Boligtyper og bomiljø  

Nærmeste bolighus ligger ca. 1 km nord for planområdet. Bomiljøet rundt dette vil ikke påvirkes av 
planendringen.  

 

5.4.2. Demografi  

Demografi i nærmiljøet er ikke relevant for planforslaget.  

 

5.4.3. Lokalt tjenestetilbud  

Det er ingen publikumsrettede tjenestetilbud i nærområdet, og dette vil ikke endres gjennom 
planforslaget. 

 

5.4.4. Nærområdets særpreg som bo- og levemiljø  

Nærområdet er i hovedsak et skogbruksområde, ikke et boligmiljø. Endringen planforslaget legger til 
rette for, åpner ikke for mer bebyggelse enn gjeldende plan, og punktet anses som ikke relevant.  

 

5.5. Barn og unges interesser  

Barn og unges interesser i planområdet påvirkes ikke, da skogsområdene fremdeles vil opprettholdes 
som allment tilgjengelige turområder. 
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5.6. Støy 

5.6.1. Støynivå og støykilder 

Området er per i dag ubebygd, men gjeldende reguleringsplan åpner for aktivitet med støyavgivelse, 
slik det er beskrevet i 5.6.2 under.  

 

5.6.2. Utendørs støy 

Dagens situasjon 

Regulerte aktiviteter gjennom gjeldende plan vil avgi noe støy, men på nivåer som ikke påvirker 
omkringliggende bebyggelse. Det er tidligere utarbeidet notat om støy fra slambehandling og 
biogassanlegg i forbindelse med byggesøknad for disse anleggene.  Det er lite bebyggelse i området, 
nærmeste bolig er omtrent på 1 kilometers avstand. Nærmeste bolig er våningshuset på Krogstad 
gård med adresse Kompveien 717, 1925 Blaker. Det er to andre boliger bortenfor gården, Kompveien 
715 og 719. I tillegg er det en bolig ved avkjøringen fra fylkesvei 170, med adresse Brumåsaveien 1, 
1925 Blaker. Denne boligen er omtrent 1,4 kilometer fra anlegget. 

Endring i støybildet 

Etablering av hydrogenproduksjon medfører en ny komponent til området. Prosessutstyr og 
ventilasjon skal primært være plassert innendørs og antas å ikke gi noe betydelig bidrag til 
eksternstøy. Beregningen av støy til omgivelsene tar utgangspunkt i bruk av hjullaster i åpent lende 
samt noe støy fra prosessutstyr. Det er lagt til grunn en lydeffekt LwA på 106 dB for biogassanlegget 
og 106 dB for hydrogenanlegget, noe som anses som representativt for typisk støy fra anlegg som 
disse. Det er antatt kontinuerlig drift hele døgnet. 

Konsekvenser med hensyn til støy 

Det er beregnet støy og tegnet støykart for døgnekvivalent støynivå Lden og ekvivalent støynivå på 
natt Lnatt for samlet støy fra biogass- og hydrogenanlegget. Det er vist støysoner for Lden ned til 40 
dB for å vise støy til eventuelle friluftsområder. Det er ikke kjent at kommunen har avsatt arealer 
som stille områder i kommuneplanen som berøres av støy fra Krogstad Miljøpark. Støysonene er 
beregnet 1,5 m over terreng. Støyberegningen viser at støy fra driftsfasen med god margin ikke vil 
overskride grenseverdier for støy for omkringliggende beboelse. Støy fra anlegget forventes ikke å 
medføre stor negativ påvirkning for natur- og friluftsområder.  
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Figur 9: Utsnitt av støykart for støybidrag Lden fra samlet anlegg. Illustrasjon utarbeidet av Sweco AS. 

Det vises til vedlagt notat (Vedlegg 5 Sweco, 2022. BIOGASS NRA KROGSTAD – RIAKU B1 REV 01) og 
støykart.  

 

5.6.3. Innendørs støy og fasade 

Boliger eller andre støyømfintlige bebyggelse blir ikke berørt av støy fra anlegget.  

Notat om støy (Vedlegg 5 Sweco, 2022. BIOGASS NRA KROGSTAD – RIAKU B1 REV 01) oppgir 
lydtekniske vurderinger for administrasjonsbygget som skal etableres innenfor Krogstad Miljøpark.  

 

5.6.4 Støy i byggetiden 

Beregning av støy fra anleggsfasen er forbundet med stor beregningsusikkerhet. For å gjøre en 
vurdering av støy i anleggsfasen er det tatt utgangspunkt i lydeffektnivåer oppgitt i veileder til 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Ved å benytte et konservativt anslag 
for kontinuerlig totalt lydeffektnivå på 120 dBA viser beregningen at lydnivå på nærmeste bolig ikke 
overskrider grenseverdi for støy. Dette nivået tilsvarer samtidig arbeid med stein for to 
gravemaskiner, en hjullaster og en doser. For eventuell spunting og/eller pigging kan det i kortere 
perioder forekomme høyere støynivåer.  

Mer detaljerte vurderinger kan utføres når anleggsaktiviteter er definert. Videre forutsettes det at 
det ikke opprettes noe riggområde nær bebyggelsen. Det er beregnet støy og vist i støykart for 
anleggsarbeider ved henholdsvis biogassanlegget og hydrogenanlegget.  

Det vises til vedlagt notat (Vedlegg 5 Sweco, 2022. BIOGASS NRA KROGSTAD – RIAKU B1 REV 01) og 
støykart. 



25 
 

Det fremgår av MOP for anleggsfase at rovfugl og hjortevilt kan bli forstyrret under anleggsarbeid. 
Registrert hekkeplass for hønsehauk ligger 300-600 m unna anleggsområdet og forventes ikke å bli 
berørt av normalt anleggsarbeid. Evt. hekking av musvåk i bergveggen like nord for planområdet kan 
ha sannsynlighet for at hekkingen forstyrres. Det er tatt inn bestemmelse om at svært støyende 
anleggsarbeid skal unngås i hekkeperioden. Det vises til vedlagt rapport (Vedlegg 9 Sweco, 2022. 
Miljøprogram, Miljøoppfølgingsplan og miljørisikovurdering).  

 

5.7. Klima og biologisk mangfold 

5.7.1. Naturmangfold 

§ 8 Om kunnskapsgrunnlaget 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet. 

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i tiltaksområdet anses tilfredsstillende. Til reguleringen av 
Krogstad miljøpark ble det utarbeidet en reguleringsplan med konsekvensutredning, herunder 
utredning av tema biologisk mangfold, bekkeforhold og fisk (Miljøfaglig utredning, feltarbeid 2009). 
Utredningen omfattet influensområde 100-200 m omkring selve planområdet. Det ble ikke funnet 
naturtyper i planområdet eller influensområdet, og potensialet for rødlistearter ble vurdert å være 
lavt. Det er også utarbeidet en rapport med kartlegging av tilstanden for fisk, bunndyrfauna og 
vannkvalitet i Djupedalsbekken (Sweco rapport 19.11.2020). 

I Lillestrøm kommune og tidligere Fet kommune er det gjennomført naturtypekartlegginger etter DN 
håndbok 13 knyttet til ulike prosjekter og registrert i Naturbase. Heller ikke her er det registrert 
naturtyper i nærområdet til Krogstad miljøpark. Artskart har pr. april 2022 ingen registreringer av 
rødlistede arter i utvidelsesområdet (hensynssonen) for reguleringsendringen. Forum for Natur og 
Friluftsliv (FNF) opplyser i sin merknad til varsel om oppstart at områdene rundt planområdet innehar 
vilttrekk for gaupe, elg og hjortevilt, hjemsted for fugler som musvåk, hønsehauk (VU) og vipe og 
mange andre arter. 

§ 9 Om føre-var prinsippet 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende til å vurdere potensielle virkninger for det 
reguleringsendringen åpner for, nemlig hensynssoner utenfor det som allerede er regulert til 
utbygging. I dette tilfellet vil hensikten med utvidelsen av planområdet kun omfatte 
hydrogenanleggets sikkerhetssone og ikke innebære noen inngrep eller påvirkning på 
naturmangfoldet utenfor arealet som allerede er regulert, med unntak av en kryssing over bekk for 
beredskapsvei. Kunnskapsgrunnlag for bekken er godt, belastning er vurdert under. 
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§ 10 Om økosystemtilnærming og samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for. 

Naturmangfoldet i eksisterende planområde er belastet av arealbeslag til bygninger, infrastruktur 
m.m. i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Dyreliv i nærområdene antas i noen grad å være 
påvirket av aktivitet inne i planområdet og trafikk til og fra planområdet.  

Djupedalsbekken går gjennom planområdet. Bekken ligger innenfor arealformål grøntbelte, der 
vegetasjon skal bevares og suppleres med ny beplantning. Ny beredskapsvei innenfor planområdet 
vil krysse bekken. Tilleggsbelastningen for vannkvalitet, fisk og andre akvatiske organismer i 
vassdraget av en ekstra bekkekryssing i planområdet vurderes å bli begrenset. 

§ 11 Om kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Tiltak for å planlegge skånsom gjennomføring, begrense skade gjennom evt. avbøtende tiltak og 
gjenopprette vegetasjon og bekkebunn som blir berørt i anleggsfasen skal i samsvar med det 
etablerte prinsippet «forurenser betaler» og § 11 i naturmangfoldloven bekostes av tiltakshaver.  

§ 12 Om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Dersom byggherre, prosjekterende eller entreprenør blir kjent med andre eller nye metoder 
underveis i planleggingen og som bør benyttes for å redusere miljøbelastningen, anbefales dette tatt 
opp og drøftet fortløpende.  

Virkninger for naturmangfold 

Planforslaget og endringen med å åpne for hydrogenanlegg, beredskapsvei og tilhørende 
hensynssoner vurderes å bli av begrenset omfang, og virkningen vil i hovedsak være knyttet til en ny 
kryssing av Krogstadbekken/Djupedalsbekken.  

 

5.7.2. Andre naturverdier 

Vurdering av tiltaket i henhold til Regional plan for vannforvaltning i Innlandet og Viken vannregion 
2022-2027 og vannforskriften §12 

I henhold til vannforskriften § 4 skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres, 
og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk 
tilstand. Krogstadbekken/Djupedalsbekken (vannforekomst 002-3689-R Krokstadåa) ligger i et 
nedbørfelt øst for Glomma og renner ned mot Fossåa (vannforekomst 002-3685-R Fossåa) som 
drenerer ut i Glomma oppstrøms Bingsfoss (vannforekomst 002-3651-R Glomma Rånåsfoss - 
Bingsfoss). Bekken er en mindre skogsbekk, på rundt 1-2 meters bredde og har årssikker vannføring.  
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Bekken har per i dag god økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand. Strekningen av Glomma som 
bekken drenerer til er i Vann-Nett1 er karakterisert som sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) og 
klassifisert til dårlig økologisk potensial pga. forholdene for fisk. Parametere som total fosfor og total 
nitrogen viser svært god tilstand, mens begroingsalger viser god tilstand. Miljømål i Glomma er godt 
økologisk potensial, med frist 2033. Alle vannforekomstene i vannregionen har mål om god kjemisk 
tilstand; kjemisk tilstand per i dag er udefinert. 

En ny kryssing av bekken for beredskapsvei vil anlegges sør i planområdet. For denne 
beredskapsveien er det behov for en kulvert med kapasitet for flomvannføring i bekken tilsvarende 
en 200 års flom inkludert klimapåslag. I tillegg må ny vei og kulvert ikke føre til økt vannstand under 
en 1000 års hendelse. Beredskapsveien er utformet med et lavbrekk på kote 158.95 som skal gi økt 
kapasitet ved ekstreme flommer. Det vil være behov for å etablere en mindre voll langs innløpet mot 
kulverten på kote 161,0 og en forsiktig tilpasning av bekkeleiet inn mot kulvert innløp. Dette for å 
sikre at vann ved mindre flommer går gjennom kulverten og ikke videre ned og over lavbrekket på 
veien lenger nedstrøms. Det henvises til VA-notat med vedlegg (vedlegg 6, Sweco 2022). I 
reguleringsendringen fra 2020 er det undersøkt hvorvidt bekken er fiskeførende: Det er gjennomført 
elfiskeundersøkelse i 2009, og det ble funnet noe ørret. Bekken er befart av naturforvalter Sondre A 
Ski i forbindelse med vurdering av ulike alternativer for utslippspunkt. Den betegnes som svært 
nedbørspåvirket, med ustabil vannføring, lite overvintringsplasser og få egnede gyteområder. 
Ørretene som er funnet er i hovedsak i hovedløpet til Krogstadbekken, der vannføring og dypet er 
noe mer stabilt. Krogstadbekkens verdi for fisk er derfor betegnet som liten (Sweco, 2020). 

Det vurderes at kryssing av bekk vil kunne medføre endret økologisk miljøtilstand i bekken lokalt ved 
anleggsgjennomføring, men at tilstanden vil reetableres raskt og tiltakets permanente påvirkning 
ikke vil være til hinder for at vannforskriften miljømål kom nås eller opprettholdes. 

Det forutsettes at kulvertens plassering og utforming ikke er til hinder for vandring av fisk.  

Myrområdet øst for nytt hydrogenanlegg er også i gjeldende plan avsatt til utbyggingsområde. 
Planendringen som foreslås her medfører ingen endring i planstatus for myrområdet. En eventuell 
utbygging på deler av myra vil kreve en masseutskifting. I en anleggsfase vil dette kunne medføre økt 
organisk materiale i vannforekomsten. I en permanent situasjon vil reduksjon av myrareal kunne 
medføre endringer i områdets flomdempende reguleringsevne. Avhengig av hvordan ny byggegrunn 
blir vil det kunne være potensial for noe vannmagasinering fremdeles.  

Det vurderes at utbygging av deler av myra vil kunne påvirke økologisk miljøtilstand i bekken ved 
anleggsgjennomføring, men at tilstanden vil reetableres raskt og tiltakets permanente påvirkning 
ikke vil være til hinder for at vannforskriften miljømål kom nås eller opprettholdes. Nedstrøms 
vannforekomster forventes å påvirkes mindre av tiltaket enn primærresipienten. Tiltaket vurderes 
derfor ikke å være til hinder for at vannforskriften miljømål kom nås eller opprettholdes også for 
nedstrøms vannforekomster. 

Vurderingene over tilser at vannforskriftens §12 ikke kommer til anvendelse. 

 

5.7.3. Klimautslipp - klimagevinst 

Tiltaket er NRAs største og viktigste bidrag til å oppnå selskapets målsetting om å være en 
klimanøytral virksomhet innen 2030 og vil være et viktig bidrag for å oppnå klimanøytralitet for 

 
1 VannNett-Portal (vann-nett.no) 
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Lillestrøm kommune. Tiltaket innebærer at avløpsslam fra blant annet NRA og MIRA gjennomgår en 
utråtningsprosess hvor det utvikles energirik biogass (metan) som videreforedles til utslippsfritt 
drivstoff (hydrogen) med CO2-fangst. 

Hydrogenet som blir produsert vil være såkalt rødt hydrogen. Rødt hydrogen har negative CO₂-
utslipp. Negative utslipp vil si at vi trekker CO₂ ut av atmosfæren. Dette er hydrogenproduksjon ved 
hjelp av biogass med fangst- og lagring av CO₂ (såkalt bio-CCS). Fangsten av CO2 vil medføre at 
anlegget får et negativt CO2 - regnskap, altså at en fjerner CO2 fra kretsløpet.  

 

5.8. Kulturminner 

Dagens situasjon 

Det er ikke registrert kulturverninteresser i planområdet. Et kulturminne er registrert i planområdet i 
Askeladden, men dette er registret som fjernet. Det antas at dette ble gjort i forbindelse med 
tidligere reguleringsprosesser.  

Det er i forbindelse med utvidelse av planområdet i nåværende planprosess gjennomført en 
registrering av kulturminner i skogsområdene rundt miljøparken (mai 2022). Det ble i den forbindelse 
funnet eldre veifar. Viken fylkeskommune tolker veifarene som etterreformatoriske og vil sette 
vernestatus til «Ikke fredet» i Askeladden. Det betyr at det ikke finnes kjente kulturminner som må 
hensyntas i reguleringsplanen. 

Konsekvenser for kulturminner 

Planforslaget har ingen konsekvenser for kjente kulturminner.  

 

5.9. Rekreasjon  

5.9.1. Grøntområder/vegetasjonsskjerm  

Vegetasjonsskjermer fra gjeldene reguleringsplan er videreført i denne reguleringsendringen. Det 
stilles krav om høyde på vegetasjonen i områdene mellom anlegget og skogsbilveien for å skjerme 
anlegget fra omgivelsene. Mellom skogsbilveien og den omkringliggende skogen skal områdene 
revegeteres naturlig. Det stilles ikke krav om tilrettelegging for opphold i grøntområdene. 

 

5.9.2. Offentlige friområder 

Planområdet er omgitt av skogsareal. Arealet som dekkes av hensynssonene rundt hydrogenanlegget 
er avsatt til LNF-områder, og vil være allment tilgjengelige. 

 

5.9.3. Turdrag 

Dagens situasjon 

Skogsområdene rundt Krogstad Miljøpark er likevel viktige som frilufts- og rekreasjonsområder. I 
Lillestrøms kartlegging av friluftsområder er skogområdene rundt anlegget vurdert å være viktig 
friluftsområde og et utfartsområde. Beskrivelsen av området er fra 2017 
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(https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00010613) og omtaler at dette er et stort sammenhengende 
skogområde med 3 innfarter med parkeringsmuligheter, det er inngrepsfritt, ikke tilrettelagt og at 
det er primært lokale brukere.  

FNF opplyser i sin merknad til varsel om oppstart at området rundt Krogstad Miljøpark har flere 
natur- og friluftslivsverdier. Områdene rundt brukes til friluftsliv og rekreasjon. Det er ca. 3 km til 
Hvaltjern som er et statlig sikret friluftsområde med badeplass, skianlegg og utfartsparkering. I 
området mellom Krogstad og Hvaltjern går det også mange stier.  

Endringer som følge av planforslaget 

Planforslaget vil ikke medføre arealmessig beslag av nye områder, med unntak av at det legges en 
veiforbindelse mellom den eksisterende skogsbilveien Brumåsaveien og inn til anlegget i sør, som 
beredskapsvei for hydrogendelen. Planforslaget vil innføre hensynssoner som strekker seg ut over 
utbyggingsformål og over i LNF-områdene rundt Krogstad Miljøpark.  

Konsekvenser for rekreasjon 

Hensynssonene vil ha begrensninger med hensyn til hva som kan etableres, men ikke begrensninger 
som går ut over dagens bruk av områdene. Ferdsel og passeringer innenfor hensynssonene er tillatt. 
For øvrig medfører ikke planforslaget andre konsekvenser for rekreasjon.  

 

5.10. Trafikk 

5.10.1. Kjøreatkomst og tilknytting til det overordnede veinettet.  

I dag kommer biler seg til planområdet via fv. 170 Kompveien. Det planlegges ingen nye løsninger for 
atkomst til anlegget enn det som foreligger i gjeldende plan og som er opparbeidet. Unntak er 
tidligere omtalte beredskapsvei fra skogsbilveien forbi Krokstad miljøpark. Den 
trafikksikkerhetsmessige situasjonen vurderes å ikke endres sammenlignet med gjeldende plan.  

 

5.10.2. Atkomst for myke trafikanter 

Myke trafikanter må bruke samme vei som bilister, det er ikke etablert eller foreslått egne løsninger 
for myke trafikanter. Situasjonen vurderes å ikke endres sammenlignet med gjeldende plan. 

 

5.10.3. Veier i planområdet 

Brumåsaveien, som er atkomsten fra fv. 170 Kompveien, er en privat vei, i Statens vegvesens veikart 
karakterisert som enkel bilvei. Den har en bredde på ca. 7 m. Denne går over til å bli skogsbilvei der 
hvor Krokstad miljøpark har innkjøring. Planforslaget vurderes å ikke medføre endringer for veiene i 
området.  

 

5.10.4. Løsning for varelevering 

Anleggets drift baserer seg på logistikk med råstoffer som leveres til slambehandlingsanlegget og 
videreforedling av dette frem til et sluttprodukt som består av hydrogen og CO2. Varelevering i mer 
tradisjonell form vil være en svært liten del av anleggets drift.   

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00010613
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5.10.5. Parkeringsplasser 

Parkeringsnormen er justert fra gjeldende reguleringsplan i tråd med tidligere innvilget 
dispensasjonssøknad og er som følger: 

• Maksimum 0,5 plass per 100 m2 BRA for lager 
• Maksimum 1,2 plass per 100 m2 BRA for industri/produksjon 
• Maksimum 0,5 plass per 100 m2 BRA for kontorarealer.  

Det stilles ikke krav om sykkelparkering. Hver enkelt bedrift skal anlegge minst 1 parkeringsplass for 
forflytningshemmede.  

 

5.10.6. Kollektivtilbud 

Anlegget vil ikke ha noen innvirkning på kollektivtilbudet i området, da det utgjør få arbeidsplasser og 
ikke er publikumsrettet.  

 

5.10.7. Trafikkvekst 

Fv. 170 har en ÅDT på om lag 5800 (2021). Kryssløsningen mellom fv. 170 og adkomstveien til 
området, Brumåsaveien, er nylig regulert og vedtatt i 2018. Krysset er bygget om, og kryssløsningen 
tar høyde for de aktiviteter som på det daværende tidspunkt var sannsynliggjort i området gjennom 
gjeldende reguleringsplan for Krogstad miljøpark. Adkomstveien ble regulert i forbindelse med 
reguleringsplan for Krogstad slambehandlingsanlegg som ble vedtatt i 2007. 

Utover behov for alternativ adkomst/beredskapsvei i tilknytning til hydrogenproduksjonsanlegget, er 
det ingen trafikale forhold som tilsier at etableringen av hydrogenproduksjon som tiltenkt er 
negativt. Trafikkøkningen i området som følge av tiltaket vil være avhengig av både 
produksjonsomfang, lagringskapasitet og logistikkstrategi. Det er sannsynlig at produksjon av 
hydrogen vil medføre noen flere biler per uke enn produksjon av LBG, som det erstatter, men samlet 
ÅDT til anlegget vil fremdeles være lav, med en antatt endring på ca. 6-10 biler per døgn.  

Trafikksituasjonen i området vurderes å fremdeles være akseptabel ved gjennomføring av 
planforslaget.  

 

5.11. Tilgjengelighet og universell utforming  

Området er ikke bebygd, og krav om tilgjengelighet og universell utforming stilles i 
reguleringsbestemmelsene. 

 

5.11.1. Tilgjengelighet i bygningsmassen 

Bygningsmassen skal være tilstrekkelig tilgjengelig for å imøtekomme kravene til sikkert arbeidsmiljø. 
Publikumsarealer skal være universelt utformet.  
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5.11.2. Tilgjengelighet på uteoppholdsarealene 

Allment tilgjengelige utearealer skal være universelt utformet.  

 

5.11.3. Tilgjengelighet på veier 

Eksisterende adkomst til anlegget har ikke fortau, og det er heller ikke etablert gang- og sykkelvei i 
området. Internveier i området skal betjene daglig drift av anlegget, og vil for det meste ikke være 
allment tilgjengelige. Disse må utformes for å håndtere relativt store kjøretøy, og det vil være behov 
for tilstrekkelig manøvreringsareal.  

 

5.12. Teknisk infrastruktur 

5.12.1. Vann- og avløpsnett 

Dagens situasjon  

Det er i dag kun etablert vann og avløpssystem frem til eksisterende slamlager på Krogstad. Dette 
består av lokale løsninger for både vann, avløp og overvann. I forprosjektet for biogassanlegget er 
det beskrevet løsning for sanitærvann, slokkevann og spillvann. Det er beskrevet både løsning for 
lokal håndtering av vann og avløp, og reserveløsning for vann og avløp via et overføringsanlegg til 
kommunalt nett på Heia. Etter endt behandling av søknadsprosess hos ansvarlig myndigheter er det 
besluttet at lokal løsning ikke kan godkjennes, og at det må etableres overføringsanlegg for vann og 
avløp. Dette medfører etablering av 6,5 km 160 mm vannledning og 160 mm spillvannsledning med 
tilhørende trykkøkning. 

Vannbehovet til biogassprosessen er forholdsvis beskjeden og er estimert til 5,0 m³/h i 2042. Det er 
foreløpig planlagt å etablere et eget basseng for forbruksvann, på ca. 130 m³. Det etableres 
trykkøkningsstasjon nær bassenget for å sikre tilfredsstillende trykk i distribusjonssystemet på 
anlegget. 

Planforslagets endring 

System for vann og avløp på biogasstomta videreføres vestover til hydrogenanlegget. Med planlagte 
overføringsanlegg vil ny situasjon være akseptabel.  

Det henvises til vedlagte notat VA-rammeplan og tilhørende vedlegg til denne (Vedlegg 6 Sweco, 
2022).  

 

5.12.2. Overvannshåndtering 

I dagens situasjon er mer eller mindre hele området under opparbeidelse i henhold til gjeldende 
regulering, og for øvrig skog. Planforslaget avsetter ikke større areal til utbyggingsområder enn 
gjeldende plan, og vil dermed ikke åpne for at nye flater blir ikke-permeable.  

Hydrogentomta blir etablert med ensidig fall for å opprettholde dagens situasjon med avrenning mot 
Djupdalsbekken i nordøst. Takvann foreslås å ledes ut mot nord, via myra til Djupdalsbekken. Det 
legges til grunn at overvannet fra tak, veier og plasser på anlegget er rent og at det derfor ikke vil 
medføre problemer med å lede dette vannet til Djupdalsbekken, enten direkte via grøft eller via 
myra. 
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Avrenning fra skogsområdet i nordvest avskjæres med en langsgående grøft parallelt med 
fjellskjæringen for å lede dette vannet rundt hydrogentomta og videre til Djupdalsbekken. Det er 
utført overvannsberegninger for 20 og 200 års gjentaksintervall. Se vedlegg VA (Vedlegg 6 Sweco, 
2022). 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at ved søknad om rammetillatelse skal det være 
dokumentert i utomhusplan/landskapsplan/byggeplan, tilhørende notat og beregninger at 
tilstrekkelig overvannshåndtering og snølagring er ivaretatt for angjeldende felt. Valgte løsninger skal 
begrunnes.  

Avrenning av overvann fra mellomlager for slam skal samles, renses og føres til offentlig avløpsnett, i 
henhold til tillatelse. Potensielt forurenset overvann fra biogassanleggstomten samles opp og ledes 
til et sedimenteringsbasseng, og deretter til resipient. Overvann fra tette flater for øvrig på 
anleggene ledes til resipient, det vil si enten direkte til bekk, eller via myra.  

Tette overflater i hydrogenområdet vil ha avrenning av overvann som ikke vil bli påvirket av spesielle 
forurensende aktiviteter. Overvannet fra disse flatene vurderes derfor som rent og vil således føres 
til resipient uten videre behandling.  

 

5.12.3. Brannvann/slokkevann 

Dagens situasjon 

Det legges til grunn en brannvannsdekning for 50 l/s fordelt på flere brannposter inne på området for 
biogassanlegget, i hht. gjeldende plan. Brannvann forsynes via eget brannvannsbasseng. Bassenget 
dimensjoneres for et volum på 452 m³. Dette vil gi brannvannsdekning på minimum 2,5 time ved 
maksimalt brannvannsuttak. Det etableres en dieseldrevet brannpumpe i felles trykkøkningsstasjon 
med pumpene for forbruksvann. Det etableres egen ledning for brannvann, rørdimensjon ca. 200 
mm. 

Planforslagets endring 

Separat ledning for brannvann videreføres inn på hydrogentomta, dimensjon ca. 200 mm. Det 
planlegges med hydranter for brannvannsuttak. Disse plasseres med maks 100 m avstand. Det vil 
være tilstrekkelig med 3 stk. Etablering av hydrogenanlegg krever ytterligere tilgang på vann utover 
biogassanlegg, men med etablering av overføringsanlegg vil det være tilstrekkelig kapasitet og trykk 
til å ivareta dette.  

Antall og plassering av brannhydranter på hydrogentomta er tverrfaglig vurdert og dette blir videre 
fulgt opp i detaljprosjektering. Plan for rednings- og slokkeinnsats er en del av beredskapsplanene for 
anlegget, ref. § 11 «Beredskapsplan» i storulykkeforskriften samt § 19 «Beredskapsplikt» i forskrift 
om håndtering av brannfarlig stoff. Det er beskrevet at beredskapsplaner skal være tilgjengelig i 
rimelig tid, og senest 1 måned før driften påbegynnes. Dette vil ivaretas gjennom videre 
prosjektering.  

Planforslaget medfører en endret situasjon i området, men det vurder at denne blir tilfredsstillende 
ivaretatt gjennom de infrastrukturløsningene som vil etableres.   
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5.12.4. Elektrisitetsnett 

Planområdet har el-forsyning og det finnes en trafo i området som skal erstattes med en større, i hht. 
konsesjonssøknad. Se også 5.12.6.  

 

5.12.5. Avfall 

Det foreligger ingen løsning for avfallshåndtering i planområdet i dag, men omsøkt bygningsmasse vil 
ha avfallshåndtering i tråd med omtalt i rammetillatelse for biogassanlegget. Hydrogenanlegget vil 
dele løsning for avfallshåndtering med øvrige deler av området. 

 

5.12.6. Energiforsyning og energikilder 

Energibehovet til hydrogenanlegget vil bli dekket av strøm fra nettleverandør samt egenprodusert 
metangass. Fordelingen mellom strøm og metangass vil avhenge av hvilken teknologi som velges. 
Endelig energibehov til hydrogenanlegget er ikke kjent, det vil også avhenge av den prosessen som 
blir valgt, men strømbehovet til hydrogenanlegget vil uansett ikke kreve behov for nye 
overføringsledninger for strøm utover det som allerede er planlagt for biogassanlegget. Det er søkt 
om konsesjon for nettilknytning, flere transformatorer mv. for tilstrekkelig effektbehov til 
biogassanlegget. Dette vil også dekke hydrogenanlegget.  

Anleggets energioverskudd vil avhenge av hvilken teknologi som velges og anleggets totale 
energibehov er et viktig evalueringskriterium ved valg av hydrogenteknologi. Biogassanlegget har et 
energibehov slik at noe av overskuddsenergien fra hydrogenanlegget vil kunne bli gjenbrukt der. Det 
vil imidlertid bli tilgjengelig noe lavtemperatur overskuddsvarme som NRA vil gjøre tilgjengelig for 
evt. annen virksomhet som vil etablere seg i området. 

Det finnes foreløpig ikke andre mottakere av overskuddsvarme i området. Overskuddsvarme fra 
hydrogenanlegget vil i stor grad bli benyttet i biogassanlegget. Det legges opp til en størst mulig felles 
energiutnyttelse i anlegget og det vil bli en optimalisering av dette i den videre prosjekteringen. 

 

5.13. Sosial infrastruktur  

Sosial infrastruktur påvirkes ikke av planforslaget, og punktet er ikke relevant. 

 

5.14. Næring  

Planforslaget vil ikke medføre endring i antall arbeidsplasser i forhold til gjeldende regulering. 
Hydrogenanlegget vil ikke ha faste arbeidsplasser.  

Plasseringen av denne typen plasskrevende storulykkeanlegg med få arbeidsplasser på en lokasjon på 
avstand fra tett bebyggelse, og i nær tilknytning til hovedveinettet er vurdert til å være riktig.  

 

 

 



34 
 

5.15. Landbruk/skogbruk 

Det drives aktivt skogbruk rundt planområdet i dag. Området rundt planområdet består av blandings- 
og barskog med middels til høy bonitet (www.kilden.nibio.no). Som beskrevet i kap. 5.2 
omdisponeres ikke arealer som ikke gjennom gjeldende plan allerede er omdisponert, men 
skogområder rundt miljøparken får hensynssoner, både indre, midtre og ytre sone strekker seg 
utenfor gjeldende plangrense. Jf. vurderinger i kap. 5.2 vurderes dette ikke å være til hinder for 
skogsdrift i området.  

 
Figur 10: Illustrasjon av hydrogenanlegget plassert sør for biogasstomta, anlegget er sett fra sørøst. Illustrasjon 
utarbeidet av Sweco AS. 

 

5.16. Grunnforhold/geoteknikk. 

Både prosessanleggstomt og hydrogentomt ligger i kanten av myrområdet som utgjør laveste nivå i 
området ved Djupdalen på Krogstad. Terrenget stiger både mot vest, syd og øst. Vannet drenerer 
mot nordvest. Myrområdet ligger på ca. kote 159. Det er utført omfattende grunnundersøkelser i 
myrområdet. Under et øvre lag av myr/torv er det påvist bløt og til dels meget sensitiv leire 
(kvikkleire). Dybdene til berg varierer fra berg i dagen til ca. 20 m på det dypeste. I området rundt 
myrområdet er det registrert et tynt løsmassedekke (skogsjord og urmasser) over berg.  

Løsmassekartet fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) viser at det er angitt torv og myr på det 
laveste området i Djupdalen. I tilgrensende områder er det angitt bart berg i øst (stedvis tynt dekke) 
og tynn hav-/strandavsetning i området rundt.  

Befaringer og prøvegravinger i tilgrensende områder har vist at det ikke er påvist leirmasser på 
sørvestsiden av myrområdet. Det betyr at tomten ikke representerer et utløpsområde for skred fra 
ovenforliggende område. Området med kvikkleire er begrenset til den laveste delen av tomten 
(myrområdet). Det vises til kart fra NGU og prøvegravinger/befaringer av området rundt 
prosessanleggstomt og hydrogentomt. Det er registrert berg i dagen eller antatt grunt til berg (< 2 m) 
rundt tomten. Det er dermed ikke fare for at det vil utløses områdeskred. Det er også vurdert om det 
er mulig marin leire høyere opp i terrenget – slik at planområdet kan bli truffet av skred som løsner 

http://www.kilden.nibio.no/
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derfra. Terrenget på østsiden av anlegget ligger over marin grense og anlegget er således ikke utsatt 
for områdeskredfare. 

Det vises til notat om områdestabilitet (Vedlegg 7 Sweco, 2022. Hydrogentomten – områdestabilitet-
REV 220915). Vurderingene vil gjennomgå uavhengig kvalitetssikring før sluttbehandling av 
planforslag.  

Notatet konkluderer med at områdestabiliteten er ivaretatt, men at lokalstabilitet i forbindelse med 
utbygging av tomtene må ivaretas i detaljfasen.  Dette sikres gjennom bestemmelsenes pkt. 7.2 a. 
Notatet anbefaler også en sikkerhetssone på 6 meter mellom bergskjæring og 
storulykkekomponenter for å ivareta restrisiko for en hendelse som utfall fra bergskjæring. Dette 
sikres gjennom et bestemmelsesområde i plankartet med tilhørende bestemmelser, pkt. 6.1.   

 

5.17. Forurenset grunn 

Dagens situasjon 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra NRA utført en historisk kartlegging av området for arbeidene for 
biogassanlegg i Krogstad miljøpark. Hensikten er å avklare hvorvidt det er mistanke om forurensning i 
grunnen, eller ikke. Basert på innhentet informasjon er det ingen grunn til mistanke om forurensning 
i grunnen innenfor tiltaksområdet.  

Det vises til notat Historisk kartlegging, forurenset grunn (Vedlegg 8 Sweco, 2018. N_Krogstad-
Heia_Historisk kartlegging_V01_2018-11-20).  

Det er videre utarbeidet miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggelse av biogassanlegg på Krogstad 
(anleggsfasen). Denne omfatter det samme området som nå reguleres til hydrogenanlegg, og forhold 
og føringer vil være de samme. Kravet om utarbeidelse av MOP følger av planbestemmelsene for 
reguleringsplanen. Dokumentet fastsetter miljømål, beskriver roller og ansvar, vurderer miljørisiko, 
tiltak og oppfølging av miljømålene i samsvar med krav i reguleringsbestemmelsene og etter mal fra 
Norsk standard NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, 
anleggs- og eiendomsnæringen. 

Det vises til Miljøprogram, miljøoppfølgingsplan og miljørisikovurdering (Vedlegg 9 Sweco, 2021. NRA 
Biogass Miljø PROSJEKTNUMMER 10207132-004).  

 

5.18. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Med utgangspunkt i forslag til detaljregulering for Krogstad miljøpark er det gjennomført en risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-
analyser ved all planlegging (jf. § 4-3).  

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til 
moderat sårbart.  

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som 
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Ustabil grunn (områdestabilitet) 
• Flom i vassdrag  
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• Ekstremnedbør/overvann 
• Skogbrann  
• Transport av farlig gods  
• Storulykkevirksomhet (herunder brann/eksplosjon, kjemikalieutslipp og annen akutt 

forurensning) 

Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for skogbrann, og det ble derfor utført 
risikoanalyse av denne faren. Analysene viste akseptabel risiko og det er vurdert tiltak iht. analysens 
akseptkriterier.   

Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 
planområdet. Tiltakene er oppsummert i ROS-analysens kap. 5.2 og må følges opp i det videre 
planarbeidet og gjennom detaljprosjektering. 

Det vises til vedlagte ROS-analyse (Norconsult, 2022). 
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6. Plangjennomføring 

a) Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgekrav fra gjeldende plan som allerede er gjennomført er ikke videreført i dette 
planforslaget. Nummerering av rekkefølgebestemmelsene under er gjengitt slik de ligger i 
planbestemmelsene. Følgende rekkefølgekrav vil gjelde dersom endringen vedtas:  

7.1 Før rammetillatelse (felt BAA1-3) 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende være oppfylt: 

a. Det skal foreligge utslippstillatelse fra Statsforvalteren. 
b. Det skal foreligge dokumentasjon som viser at kravene til slokkevann er ivaretatt. 
c. Det skal foreligge en utomhusplan som viser tilfredsstillende tilgjengelighet adkomst for 

brannvesenet i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer om 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap.   

7.2 Før rammetillatelse (felt BAA3) 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal kvantitativ risikoanalyse (QRA) være gjennomført, og samtykke 
til bygging av anlegg fra DSB foreligge.  

 

7.3 Før igangsettingstillatelse (felt BAA1-3) 
Før igangsettingstillatelse til klargjøring av tomter med sprengning, oppsamlingsbasseng/ fordrøyning 
og voll kan gis skal følgende være oppfylt: 

a. Det skal innsendes dokumentasjon på at det er foretatt geoteknisk undersøkelse som sikrer 
at fundamentering, masseuttak og landskapsutforming er forsvarlig. 

b. Detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg skal være godkjent av kommunens vann- og 
avløpsavdeling.  

c. Avbøtende tiltak for å begrense konsekvensene av utslipp til lokal resipient i anleggsfasen 
skal være ivaretatt. 

7.4 Før bebyggelse tas i bruk (felt BAA1-3)  
Før bebyggelse tas i bruk skal følgende være oppfylt: 

a. Jordvoll iht. pkt. 4.1.1.2 e skal være ferdig beplantet. 
b. Grøntarealer iht. pkt. 4.3.1 og beplantning iht. pkt. 3.6 skal være ferdig opparbeidet.  
c. Stiforbindelser som brytes skal forbindes og føres ned på (f_KV1) sørøst for planområdet.  
d. Godkjenning av VA-anlegg skal foreligge i henhold til krav i gjeldende VA-norm 
e. Det skal være etablert en godkjent renseløsning for rejektvann fra slambehandlingsanlegget 

og for overvann fra mellomlageret i tråd med tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Det 
skal etableres overføringsledning for transport av behandlet rejektvann og overvann fra 
slambehandlingsanlegget til kommunens renseanlegg, før slambehandlingsanlegget tas i 
bruk.  

7.5 Før bebyggelse tas i bruk (felt BAA3) 
Før bebyggelse tas i bruk skal følgende være oppfylt: 

a) Samtykke til å sette anlegg i drift fra DSB skal foreligge. 
b) Beredskapsvei f_KV2 skal være ferdig opparbeidet.  
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7.6 Senest ett år etter brukstillatelse for hydrogenanlegget (felt BAA3) skal 
a. Veganleggene innenfor planområdet være ferdigstilt. 
b. Områder regulert til annet vegareal – grøntareal skal jordkles og tilsås. 

 

b) Utbyggingsavtale 

Planforslaget krever ikke utbyggingsavtale for gjennomføring.  

 

c) Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planforslaget har ikke negative økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 

d) Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget har ikke konsekvenser for næringsinteresser.  

 

e) Forholdet til overordnede føringer 

Planforslaget vurderes å være i tråd med overordnede føringer omtalt i kap. 4.  

 

f) Interessemotsetninger 

Planendringen i seg selv og foreslåtte justering innenfor planområdet utløser ikke 
interessemotsetninger.  

 

g) Avveiing av virkninger 

Planforslaget vurderes å ha få negative virkninger. Etablering av beredskapsvei med kulvert over 
bekk kan ha midlertidige konsekvenser, som omtalt i kap. 5.7.1 og 5.7.2. Etablering av 
hensynssoner rundt anlegget, slik de foreløpig er estimert å strekke seg, medfører noen føringer 
for hogst av skog – det vil si at dette må samordnes med en mulig stans i produksjon av 
hydrogen. Dette er omtalt i kap. 5.2. Tiltaket som foreslås vurderes å være et viktig tiltak for å nå 
lokale og nasjonale målsettinger om reduksjon i klimautslipp: Tiltaket er NRAs største og viktigste 
bidrag til å oppnå selskapets målsetting om å være en klimanøytral virksomhet innen 2030 og vil 
være et viktig bidrag for å oppnå klimanøytralitet for Lillestrøm kommune. Tiltaket legger til rette 
for produksjon av energirik biogass (metan) som videreforedles til utslippsfritt drivstoff 
(hydrogen) og med CO2-fangst av overskuddskarbon.  
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7. Innkomne forhåndsuttalelser 

Det ble varslet oppstart av arbeidet med reguleringsendring 25.februar 2022. Frist for merknader ble 
satt til 1.april 2022. I varslingsperioden ble det gjennomført et åpent digitalt informasjonsmøte. Det 
kom inn totalt 13 merknader. Merknadene er oppsummert og kommentert i tabellen under. 
Merknadene i sin helhet, med unntak av kartvedlegg fra Elvia som er unntatt offentlighet, er samlet i 
vedlegg 10. 

Avsender Dato Sammendrag Tiltakshavers kommentar 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

25.02.22 NVE vil prioritere å gi konkrete 
innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om 
faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. På grunn av stor 
saksmengde i forhold til 
tilgjengelige ressurser har ikke NVE 
kapasitet til å gå konkret inn i alle 
varsler om oppstart til 
reguleringsplaner. NVEs kartbaserte 
veileder for reguleringsplan er en 
veileder som leder dere gjennom 
alle våre fagområder og gir dere 
verktøy og innspill til hvordan våre 
tema skal ivaretas i 
reguleringsplanen. Vårt innspill er 
at dere går gjennom denne 
kartbaserte veilederen og bruker 
den i planarbeidet. Forslagstiller 
har ansvar for at disse interessene 
blir vurdert i planarbeidet.  
 
Kommunen må vurdere om planen 
ivaretar nasjonale og vesentlige 
regionale interesser, jf. NVEs 
veileder 2/2017 Nasjonale og 
vesentlige regionale interesser 
innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging. 
Dersom planen berører NVEs 
saksområder, skal NVE ha tilsendt 
planen ved offentlig ettersyn. I 
plandokumentene må det gå 
tydelig fram hvordan de ulike 
interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. 
 
 

Merknaden tas til 
orientering. 
 
NVEs saksområder vil 
utredes og omtales i 
planmaterialet som skal 
utarbeides.  

Elvia 07.03.22 Elvia har elektriske anlegg i det 
aktuelle planområdet som vist på 

Merknaden tas til 
orientering. 
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vedlagt kart. Planforslaget må ta 
høyde for og hensyn til de anlegg 
som det er nødvendig for nett-
selskapet å drifte og etablere. Det 
er også viktig at det ikke iverksettes 
tiltak som medfører forringelse av 
adkomst til nettselskapet sine 
anlegg.  
 
Eksisterende lavspent kabelanlegg 
(opp til og med 1000 V): Elvia har 
lavspent kabelanlegg innenfor 
planområdet som vi ber om at det 
blir tatt hensyn til. 
 
Eksisterende høyspent kabelanlegg 
(opp til og med 22 kV): Elvia har 
høyspent kabelanlegg innenfor 
planområdet som vi ber om at det 
blir tatt hensyn til. 
 
Vedlagt kart viser kun omtrentlig 
plassering av anlegget i terrenget.  
 
Elvia har en eksisterende 
nettstasjon av typen frittliggende 
innenfor områdeplanen som vi ber 
at det blir tatt hensyn til. 
 
Det fremkommer ikke tilstrekkelige 
opplysninger i varselet til at Elvia 
kan foreta en vurdering av om det 
er behov for en ny nettstasjon eller 
ikke for å forsyne planområdet. 
Nettselskapet forutsetter at 
forslagsstiller tar kontakt i god tid 
slik at Elvia kan foreta en 
effektvurdering av planområdet og 
dermed avklare om det er behov 
for en ny nettstasjon. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har 
satt av areal til nettstasjon, ber 
nettselskapet om at bestemt ordlyd 
tas inn i planbestemmelsene. 
 

 
Planforslaget vil hensynta 
Elvias anlegg gjennom 
juridisk bindende 
plandokumenter. 

Direktoratet for 
sikkerhet og 

16.03.22 Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) er 

Merknaden tas til 
orientering. 



41 
 

beredskap (DSB) fagmyndighet for håndtering av 
brannfarlig, reaksjonsfarlig, 
trykksatt og eksplosjonsfarlig stoff 
og for transport av farlig gods. 
Direktoratet forvalter brann- og 
eksplosjonsvernloven med 
underliggende forskrifter, og bidrar 
også til å følge opp planer etter 
plan- og bygningsloven som er 
knyttet til håndtering av farlige 
stoffer. DSB har etablert samarbeid 
og dialog med Statsforvalterne slik 
at disse sørger for tilstrekkelig faglig 
involvering av DSB i plansaker som 
omfatter storulykkevirksomheter 
eller andre aktuelle virksomheter 
med farlig stoff. DSB gir også årlige 
føringer i tildelingsbrevet til 
Statsforvalterne om at de skal følge 
opp kommunene slik at nødvendige 
hensynssoner blir etablert rundt 
storulykkevirksomheter i 
planleggingen. DSBs retningslinjer 
for kvantitative risikovurderinger 
for anlegg som håndterer farlig 
stoff gir føringer for utarbeidelse av 
risikovurderinger som skal legges til 
grunn for arealplanlegging, 
herunder for beregning av 
risikokonturer som kan danne 
grunnlag for etablering av graderte 
hensynssoner.  
DSB registrerer at planforslaget 
omfatter endringer i eksisterende 
plan for Krogstad miljøpark. DSB ser 
det som viktig at man ser hele 
området som helhet og vurderer 
den totale risikoen for omgivelsene. 
Vi vil allikevel anbefale at planen 
skiller mellom arealer til industri 
med håndtering av farlige stoffer og 
mer allmenn næringsvirksomhet. I 
denne forbindelse viser vi til 
forslagets omtale av krav om 
innhenting av samtykke fra DSB ved 
etablering av en hydrogenfabrikk, 
jf. forannevnte regelverk. Vi gjør 
oppmerksom på at omfanget av 

 
Det vil i planprosessen bli 
vurdert hvordan areal til 
storulykkevirksomhet og 
annen type bebyggelse skal 
differensieres. ROS-
analysen vil ivareta risikoen 
knyttet til virksomhetenes 
håndtering av kjemikalier 
samt hendelser knyttet til 
naturfare. 
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samtykket vil bli nærmere vurdert 
som ledd i samtykkebehandlingen. 
Risikoen knyttet til virksomhetenes 
håndtering av kjemikalier må være 
en del av grunnlaget for risiko- og 
sårbarhetsanalysen som utarbeides 
til planen. ROS-analysen skal gi 
grunnlag for vurdering av behovet 
for å etablere hensynssoner eller 
andre tiltak for å ivareta 
sikkerheten til omgivelsene rundt 
virksomhetene. I den forbindelse 
må også hendelser knyttet til 
naturfare vurderes, både isolert og i 
forhold til hvordan slike kan påvirke 
mulighetene for en hendelse med 
hydrogen ved virksomheten. 
 

Tilgjengelighetsgruppa 
i Råd for personer 
med 
funksjonsnedsettelse 

16.03.22 Tilgjengelighetsgruppa har 
behandlet saken på møte 02.03.22 
og har følgende kommentarer: 
Uteområdet: Ved bruk av kantstein 
bør denne være av lys type mot 
svart asfalt. Ikke bruk noen form for 
brostein i gangarealer. Beplantning 
bør ikke fremkalle allergi. 
Det må avsettes HC-plasser på 6m 
ganger 4,5m. Disse plasseres nær 
hovedinngang. 
Bygninger: Trinnfrie inngangsparti. 
Elektrisk døråpner. Skal det være 
heis må den være av bårestørrelse. 
Blir det noen form for 
informasjonsdisk bør denne ha 
skrankeslynge av hensyn til 
hørselshemmede. 
Det må være HC-toalett. 
Kontorarbeidsplassene må 
utformes slik at funksjonshemmede 
kan arbeide der. 
Bekymret for om det er mulig å 
bruke kollektiv transport til denne 
plassen. 
 

Merknaden tas til 
orientering.  
 
Reguleringsplanen vil stille 
krav om HC-
parkeringsplasser og 
generell universell 
utforming. For øvrig 
detaljeres ikke 
reguleringsplanen til det 
nivå som omtales i 
merknad.  

Nedre Romerike 
brann- og 
redningsvesen (NRBR) 

18.03.22 I forbindelse med utvikling og 
utvidelse av anlegget til produksjon 
og lagring av hydrogen, må det 
sørges for sikker og god 

Merknaden tas til 
orientering. 
 
Alle krav i henhold til 
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tilgjengelighet og tilrettelegging for 
brannvesenets slokke- og 
redningsinnsats. Vi viser bl.a. til 
NRBR sin veiledning om 
tilrettelegging for rednings- og 
slokkeinnsats, 
http://nrbr.no/bedriftbyggsak/ og 
datablad for hydrogen i farlig gods-
permen. Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen IKS har lite erfaring 
med å håndtere ulykker ved 
hydrogenanlegg. Vi henviser derfor 
til erfaringer/evalueringer fra 
aktuelle hendelser/ulykker med 
hydrogen.  
 
 
En situasjonsplan må vise hvordan 
det skal tilrettelegges for 
brannvesenet, det tenkes da bl.a. 
på adkomster for brannvesen, 
angrepsveier, tilgang på brannvann 
og oppstillingsplasser. 
 
Ved etablering av brannvannsuttak, 
ber brannvesenet om at det 
benyttes hydranter i stedet for 
brannkummer og at det stilles 
følgende krav i 
reguleringsbestemmelsene: «Som 
en hovedregel stilles det krav til 
brannhydranter ved etablering av 
nye brannvannsuttak, eventuelle 
avvik fra dette må være avklart 
med brannvesenet.» 
 
Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen IKS har i 
utgangspunktet ingen 
motforestillinger i forhold til å 
etablere et hydrogenanlegg for 
produksjon og lagring av hydrogen. 
Det forutsetter imidlertid at alle 
krav i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven med 
tilhørende forskrifter blir ivaretatt i 
alle ledd fra prosjektering, 
konstruksjon, installering, drift, 

brann- og 
eksplosjonsvernloven med 
tilhørende forskrifter blir 
ivaretatt. 
 
Tiltak for å hindre en 
ulykke ved anlegget 
grunnet skogbrann og 
skogdrift nær anlegget vil 
vurderes i ROS-analysen. 
 
 
Tilrettelegging for 
brannvesenet er synliggjort 
på illustrasjonsplan og VA-
rammeplan. Det er ikke 
tegnet inn 
oppstillingsplasser for 
annet en bil med 
høydeberedskap på 
området, da det planlegges 
med store, åpne arealer og 
flere mulige angrepsveier. 
 
Bestemmelse om hydrant 
er ikke tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene, 
men det er krav om 
dokumentasjon av 
brannvannsdekning for 
ferdig anlegg. Løsning for 
brannvann diskuteres med 
NRBR.  
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vedlikehold, reparasjon og kontroll. 
 
Med hensyn til å redusere 
sannsynligheten for brann og 
eksplosjon ved anlegget er vår 
oppfatning at det bør være minst 
mulig vegetasjon rundt anlegget. 
Tiltak for å hindre en ulykke ved 
anlegget grunnet skogbrann og 
skogdrift nær anlegget må 
vurderes. Anlegget bør 
videoovervåkes fra døgnbemannet 
vaktsentral bl.a. for tidligst mulig å 
kunne registrere eventuelle farer 
som skulle oppstå og raskt 
iverksette innsats. Et slikt tiltak vil 
kunne bidra til å øke 
sannsynligheten for å avverge 
større hendelser ved anlegget. 
Terrenget rundt aktuelle 
anleggstomt blir benyttet av bl.a. 
turgåere. Det bør derfor være et 
system for varsling av 
turgåere/skogsarbeidere dersom 
det oppstår farlige situasjoner ved 
anlegget. 
 

Naturvernforbundet i 
Lillestrøm 

21.03.22 Helt siden 2009 har det vært 
diskusjon om Krogstad miljøpark og 
hva som skal etableres der. Fra den 
første «enkle» planen om et 
biogassanlegg som ikke krevde 
areal eller inngrep utover det 
regulerte området, til en 
omfattende endring i flere trinn 
som nå ender opp i et anlegg for 
produksjon av biogass og hydrogen 
med infrastrukturkorridorer som 
ødelegger turområder for 
befolkningen og leveområder for 
rødlista naturtyper. 
Naturvernforbundet i Lillestrøm har 
sammen med FNF (Forum for Natur 
og Friluftsliv) fra første stund krevd 
at tiltakshaver må presentere en 
full reguleringsplan med ny 
konsekvensutredning (KU) og 
Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS). 

Merknaden tas til 
orientering.  
 
Det er vurdert om tiltaket 
faller inn under krav om 
konsekvensutredning, og 
både forslagsstiller og 
Lillestrøm kommune har 
kommet frem til at det ikke 
gjør det.  
Virkning for miljø og 
samfunn vil omtales i 
planmaterialet, slik plan- 
og bygningsloven krever, 
det samme gjelder 
risikovurderinger knyttet til 
brann- og eksplosjonsfare.  
 
For innspill til 
infrastrukturkorridor 
henvises til pågående sak 
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Den siste konsekvensutredningen 
som ble foretatt er så vidt vi har 
kunnet finne ut ved reguleringen 
for behandling av avløpsslam i 
2007, og også denne henviste til 
tidligere gjennomført KU. 
 
Et produksjonsanlegg for biogass og 
hydrogen må selvfølgelig legge 
fram og undersøke all påvirkning på 
natur og miljø, luftkvalitet, 
eksplosjons- og brannfare, fare ved 
ferdsel i nærområdet osv. 
 
Viktigst av alt er den flere kilometer 
lange infrastrukturkorridoren som 
NRA planlegger gjennom vårt 
friluftsområde og uberørte deler av 
skogen med mange rødlista arter. 
 

BYGG-21/01530 - 
327/11/0/0.  

Sørum næringsforum 30.3.22 Sørum Næringsforum er positiv til 
de planer som skisseres. Etter SFNs 
mening er Krogstad miljøpark et 
velegnet sted for å gi 
utviklingsmuligheter for 
næringslivet i 
Lillestrøm kommune. Et 
hydrogenanlegg er et godt 
eksempel på ny næring i dette 
området som etter vår mening er 
velegnet til utvikling av grønn 
industri. Krogstad er dessuten nært 
til Heia industriområde som jo er 
utpekt som regionalt 
næringsområde. SNF mener det 
derfor er viktig å se på Krogstad 
som et strategisk viktig sted for 
ytterligere næringsutvikling. Det 
strategiske elementet må derfor 
vurderes også i arbeidet med 
planarbeidet som nå settes i gang. 
Grunneier må være oppmerksom 
på at 
området må sees på i en strategisk 
utviklingsplan for næring i 
kommunen. SNF ber om at det 
vurderes om en større endring av 
området kan være tjenlig for 

Merknaden tas til 
orientering.  
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videre utvikling av hele området. 
Etter vår mening bør man allerede 
fra starten av å legge opp til 
etablering av beredskapsvei, bl.a. 
fordi det kan bli behov for det 
senere og fordi sikkerheten økes 
når det finnes alternative 
tilførselsveier. 
 

Fet næringsforening 30.3.22 Fet næringsforening uttaler seg i 
samforståelse med Sørum 
Næringsforum og er positive til de 
planer som skisseres. Uttalelsen er 
likelydende med Sørum 
Næringsforum.  
 

Merknaden tas til 
orientering. 

Mattilsynet 31.3.22 Kommunen skal i samsvar med 
folkehelseloven kapittel 2 ta 
drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av 
kommuneplanen og 
reguleringsplaner, samt når den gir 
tillatelser etter relevant regelverk, 
jf. § 26 i drikkevannsforskriften. I 
plan og bygningsloven er det 
kommet en ny bokstav i § 3-1 
(oppgaver og hensyn i 
planleggingen). Bokstav i sier at en 
skal legge til rette for helhetlig 
forvaltning av vannets kretsløp, 
med nødvendig infrastruktur. 
Kommunen bør kreve rammeplan 
for vann og avløp i alle 
reguleringsplaner. 
 
Det må stilles rekkefølgekrav om at 
bygninger ikke kan settes opp før 
nødvendig teknisk infrastruktur 
som drikkevann er på plass. Det 
forutsetter også at kapasiteten på 
drikkevann i kommunens 
hovednett er tilstrekkelig, og om 
nødvendig økes, slik at 
utbyggingene ikke påvirker 
leveringssikkerheten. Utslipp fra 
prosessen og eventuell påvirkning 
av drikkevannskilder må vurderes i 
plansaken. For eksempel kan 

Merknaden tas til 
orientering.  
 
Jordarealer berøres ikke, 
utbyggingsarealet vil ikke 
omfatte mer enn det som 
allerede er avsatt til 
utbygging i gjeldende plan, 
og dette er skogsmark. 
Hensynssoner vil også 
berøre kun skog. 
Planteskadegjørere er 
dermed ikke et tema i 
denne saken.  
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aminer benyttes til CO2-
fangstanlegg. Dette vil produsere 
små aminutslipp til luft, hvor 
aminene så omdannes til andre 
stoffer. Enkelte av disse kan være 
kreftfremkallende. Mattilsynet 
forventer at drikkevann blir vurdert 
og fulgt opp videre i planarbeidet. 
 
Det er viktig at planarbeidet for 
berørte jordarealer (som har vært 
eller er under dyrking) også 
inkluderer nødvendige 
risikovurderinger, undersøkelser og 
tiltak for å hindre spredning av 
regulerte planteskadegjørere og 
floghavre (generell aktsomhetsplikt 
etter matloven § 18). 
 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

01.04.22 Etablering og opparbeidelse av 
næringsareal krever ofte uttak av 
masser. Dersom det innenfor 
planområdet skal tas ut masser ut 
over hva som er nødvendig for 
opparbeidelsen av arealene og 
tilpassing til hydrogen-anlegget, må 
minerallovens anvendelse vurderes 
for denne delen av uttaket. DMF 
har myndighet til å avgjøre om 
uttak omfattes av loven. Dersom 
etableringen av hydrogenanlegget 
krever uttak av masser ber vi om at 
opplysninger sendes til DMF. 
 
Det gjøres oppmerksom på at 
dersom uttaket vurderes å være 
omfattet av mineralloven, gjelder 
§§ 42 eller 43 i mineralloven 
avhengig av uttakets volum. 
Tiltakshaver bør i dialog med DMF 
få avgjort spørsmål om uttak i 
forbindelse med tilrettelegging og 
etablering av hydrogenanlegget, er 
omfattet av mineralloven, før 
reguleringsplanen kommer til 
høring og offentlig ettersyn. Vi ber 
derfor om at informasjon som er 
etterspurt ovenfor sendes til DMF 

Merknaden tas til 
orientering. 
 
Tiltaket vil ikke medføre 
uttak av mer masser enn 
det som er nødvendig for 
opparbeiding av arealer til 
anlegget. Det anses 
dermed som ikke 
nødvendig med ytterligere 
dialog, jf. telefonsamtale 
mellom rådgiver og 
Direktoratet 01.04.22.  
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snarlig. 
 

Statsforvalteren i Oslo 
og Viken 

01.04.22 Vi mener varselet inneholder 
mangelfull informasjon og at det er 
vanskelig å vurdere hva som er 
tenkt av videre prosess. Det 
fremgår imidlertid ikke av mottatt 
varslingsdokument at endringen 
skal skje ved forenklet prosess. Vi 
legger derfor til grunn at 
planendringen gjennomføres etter 
vanlig prosess. En eventuell endring 
av reguleringsplanen ved forenklet 
prosess vil innebære at endringene 
kan vedtas uten ny høring. Basert 
på at oversendte dokumenter ikke 
inneholder et endret planforslag 
med tilhørende dokumentasjon, 
kan vi ikke se endringen kan skje 
ved forenklet prosess. Vi har 
nedenfor noen innspill til videre 
planarbeid. Vi forventer å få et 
konkret planforslag til ny uttalelse. 
 
Vi har fått i oppdrag å påse at 
kommunene gjør de nødvendige 
samfunnssikkerhetsvurderingene 
når anlegg for blant annet 
hydrogenanlegg 
planlegges/etableres. Som en del 
av reguleringsendringen må det 
utarbeides en oppdatert risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 
Denne må basere seg på anlegget 
som planlegges, på oppdatert 
informasjon og oppdaterte 
føringer. Vi anbefaler Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og 
beredskap sin veiledning. Funnene i 
ROS-analysen må benyttes i 
endringsforslaget. Eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede 
hendelser må innarbeides i planen. 
Planområdet ligger i et område som 
er kartlagt som et svært viktig 
friluftslivsområde og det må 
redegjøres for om skisserte 
hensynssoner vil kunne få 

Merknaden tas til 
orientering.  
 
Det var ikke besluttet om 
endringen skjer ved 
forenklet prosess, derfor 
ble saken varslet på normal 
måte. Det er etter 
varslingsperioden besluttet 
at saken behandles som 
forenklet prosess, og saken 
sendes direkte til alle 
høringsparter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det skal utarbeides ROS-
analyse i hht. veileder fra 
DSB. Evt. tiltak tas inn i 
planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil redegjøres for 
friluftslivinteresser.  
 
 
 
 
Vurdering av alternativer, 
evt. krav til avbøtende 
tiltak vil fremgå av 
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konsekvenser for friluftsliv. Dette er 
forhold vi mener må vurderes 
grundig og søkes ivaretatt i videre 
planarbeid. 
 
Det omtales mulig behov for 
beredskapsvei som skal krysse en 
bekk i et område avsatt til LNF-
formål. Vi ber om at det redegjøres 
for eventuelle alternativer til å 
krysse bekken. Dersom bekken må 
krysses ytterligere et sted må det 
sikres at dette skjer så skånsomt 
som mulig. Det bør også vurderes 
krav til avbøtende tiltak. Vi minner 
om at kantvegetasjon langs 
vassdrag er vernet etter 
vannressursloven § 11. Vi viser 
videre til at vannforskriften og 
naturmangfoldloven §§ 8-12 gir 
viktige føringer for planarbeidet. 
Det må redegjøres for hvordan 
vannforskriften og 
naturmangfoldloven er vurdert i 
planforslaget. 
 
Vi vil komme tilbake til saken når 
planen er på offentlig ettersyn, og 
vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
Dersom eventuell endring av 
reguleringsplan vedtas uten ny 
høring, ber vi om å få tilsendt 
vedtaket. Vi vil da måtte vurdere å 
påklage vedtaket. 
 

planforslaget.  
 
Det vil redegjøres for 
vannforskriften og 
naturmangfoldloven i 
planforslaget.  
 

FNF Akershus 01.04.22 Det viktigste for FNF Akershus er at 
alle arealinngrep som påvirker 
natur- og friluftslivsinteressene er 
beslutninger baseres på et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og i 
åpne prosesser. I den forbindelse 
ønsker vi å benytte denne høringen 
til igjen å utrykke våre bekymringer 
og innspill til Krogstad Miljøpark 
sine utvidelser. Historikken viser at 
NRA har kommet med tre 
forskjellige reguleringsendringer i 

Merknaden tas til 
orientering.  
 
Hensynssonenes 
utstrekning og evt. 
begrensninger vil utredes i 
fbm. planarbeidet. Som 
nevnt i varslingsmaterialet 
forventes ikke 
begrensninger for 
tredjeperson utenfor 
miljøparkens egen tomt. 
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løpet av 2 år. 
 
Området rundt Krogstad Miljøpark 
har flere natur- og 
friluftslivsverdier. Områdene rundt 
brukes til friluftsliv og rekreasjon. 
Det er ca. 3 km til Hvaltjern som er 
et statlig sikret friluftsområde med 
badeplass, skianlegg og 
utfartsparkering. I området mellom 
Krogstad og Hvaltjern går det også 
mange stier. I tillegg er områdene 
vilttrekk for gaupe, elg og hjortevilt, 
hjemsted for fugler som 
musvåk, hønsehauk (VU) og vipe og 
mange andre arter. Hvaltjern har 
også en gammel bestand av 
edelkreps. Se tidligere uttalelse fra 
FNF Akershus (2017)2 og brev fra 
FNF Akershus (2021). 
 
Vi er bl.a. bekymret for at 
sikkerhetssonen kan redusere 
adkomsten til friluftslivsområdet. 
Vil et produksjonsanlegg og lager 
for hydrogen være en risiko som vil 
holde folk unna turområdet? 
Kravene for å gjennomføre endring 
av planen etter enklere prosess står 
i PBL §§ 12-14. Et av kravene er at 
endringene ikke «… berører 
hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.». Sett i 
sammenheng 
med endringen fra 2020 og 
foreslått infrastrukturkorridor fra 
2021, så mener vi endringer på 
Krogstad Miljøpark i stor grad 
berører hensynet til viktige natur- 
og friluftsområder. FNF Akershus 
mener det derfor må gjennomføres 
en reguleringsplanprosess der 
konsekvensene av både produksjon 
av hydrogen og en ny 
infrastrukturkorridor. 
Planprosessen bør også inkludere 
en utredning av alternative 
lokaliseringer for 

Det vil være viktig med god 
informasjon i alle faser for 
å imøtekomme 
bekymringer rundt 
hydrogenanlegg.  
 
Virkning for miljø og 
samfunn vil omtales i 
planmaterialet, slik plan- 
og bygnings-loven krever, 
det samme gjelder 
risikovurderinger knyttet til 
brann- og eksplosjonsfare.  
 
For innspill til 
infrastrukturkorridor 
henvises til pågående sak 
BYGG-21/01530 - 
327/11/0/0.  
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infrastrukturkorridoren.  
 

Viken fylkeskommune 
 
 
 

01.04.2022 Fylkeskommunen forventer at 
kommunen som ansvarlig 
planmyndighet påser at eventuelle 
farer er kartlagt, vurdert og tatt 
tilstrekkelig hensyn til. 
 
Regional plan for vannforvaltning i 
Innlandet og Viken vannregion 
2022-2027 har fastsatt mål 
for vannmiljøet i alle 
vannforekomstene i vannregionen. 
Vi forutsetter at det gjøres en 
konkret vurdering av om tiltaket vil 
kunne påvirke fastsatte miljømål, jf. 
§4 i vannforskriften 
og den regionale 
vannforvaltningsplanen. Dette 
gjelder både kryssing av bekk og 
arbeid i myr 
som drenerer ut til vannforekomst. 
Dersom tiltaket vil kunne påvirke 
måloppnåelsen må det 
gjøres en egen vurdering etter 
vannforskriftens §12 om ny 
aktivitet eller nye inngrep. 
 
For de områdene hvor forholdet til 
automatisk fredete kulturminner 
ikke er avklart er vår vurdering at 
det er potensiale for å gjøre funn. 
De topografiske forholdene i 
planområdet tilsier at dette 
potensialet er størst særlig på 
flatene i planområdet. I områder 
med søkk, helling eller våtmark 
vurderes potensialet til å være 
lavere. Før vi kan uttale oss til 
reguleringsplanforslaget må vi 
derfor gjennomføre en arkeologisk 
registrering, jf. kulturminneloven § 
9. Utgifter til slik granskning må 
dekkes av tiltakshaver jfr. 
kulturminnelovens § 10. 
 

Naturfarer er vurdert og 
omtalt i planmaterialet.  
 
 
 
Det vil redegjøres for 
miljømål, 
vannforvaltningsplanen og 
vannforskriften i 
planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viken fylkeskommune har i 
mai 2022 gjort 
registreringer i den delen 
av planområdet som 
strekker seg ut over 
gjeldende plan. Det er 
bekreftet at funn ikke er 
automatisk fredede og ikke 
vil legge føringer for 
planforslaget.  
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6. VA Rammeplan inkl. vedlegg 
7. Vurdering av områdestabilitet 
8. Notat – Historisk kartlegging forurenset grunn 
9. Miljøprogram, miljøoppfølgingsplan og miljørisikovurdering - anleggsfase 
10. Innkomne merknader til varsel om oppstart 
11. Varslingsmateriale 
12. Adresseliste høringsparter (unntatt offentlighet) 
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