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Lillestrøm kommune        Dato: 13.10.2022 
          

Reguleringsplan for Krogstad miljøpark 
Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

PlanID 0226_207D 

Saksnummer PLAN-20/01491 

1. Planens hensikt  
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for anlegg for behandling av avløpsslam, 
produksjon av biogass, produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen og næringsvirksomhet 
(industri/lager). Det søkes å tilrettelegge for bedrifter med virksomhet som pga. miljøforhold ikke er 
egnet nær tettbebyggelse, og bedrifter med få ansatte, lite transport- og stort arealbehov.  

 

2. Reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelsesområder 
Området reguleres til: 

Hjemmel Hovedformål Underformål Feltnavn SOSI-
kode 

§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg Næring (industri/lager)/ 
kommunalteknisk 
virksomhet 

Energianlegg 

BAA1-3 
 

EA 

1900 
 

1510 

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Kjøreveg 

Annen veggrunn - teknisk 

Annen veggrunn - 
grøntareal 

f_KV1-2 

AVT1-2 

SVG1-7 

2011 

2018 

2019 

§ 12-5 nr. 3 

 

Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm GV1-7 3060 

§ 12-5 nr. 5 LNFR-områder LNFR-areal for nødvendige 
tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert 
på gårdens 
ressursgrunnlag 

LNFR 5100 

§ 12-6 jfr. § 11-8 
a)-f) og 11-10  

Hensynssone  Faresone, 
brann/eksplosjon 

H350_1-5 

 

350 
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Faresone, flomfare 

Sikringssone, frisikt 

Hensyn bevaring vannmiljø 

H320_1-4 

H140_1-7 

H560 

320 

140 

560 

§ 12-7 nr. 2 Bestemmelsesområde Vilkår for bruk av arealer, 
bygninger og anlegg 

#1 2 

 

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
3.1 Støy 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 skal gjelde for planområdet. Grenser 
for tillatt støy er tilsvarende anbefalte verdier i tabell 2 i T-1442/2021. Svært støyende anleggsarbeider 
nord i planområdet skal legges utenom etableringsperioden for hønsehauk (1. mars – 15. juni).  

3.2 Energiforsyning 
Energitilførsel skal dekkes gjennom strømtilførsel og eventuelt lokal energiforsyning inne på området.  
Dersom det er behov før økt strømtilførsel og etablering av nye nettstasjoner, tillates disse oppført inntil 1 
m fra eiendomsgrense. Det er generelt 5 m byggegrense rundt nettstasjoner. Nettstasjoner tillates 
oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  
 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg.  

3.3 Masser 
Masser som sprenges ut skal fortrinnsvis gjenbrukes innenfor planområdet.  

3.4 Forurensning, krav til miljøkvalitet i planområdet 
Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen ved tilrettelegging av tomter skal utarbeides på grunnlag av 
konsekvensutredningen og reguleringsplanen. Miljøoppfølgingsprogram for driftsfasen skal utarbeides av 
konsesjonsbelagt virksomhet og skal utarbeides på grunnlag av konsekvensutredningen og 
reguleringsplanen. Miljøoppfølgingsprogrammet for anleggsfasen skal utarbeides i forkant av oppstarten 
av anleggsarbeidene. Miljøoppfølgingsprogrammet for driftsfasen sendes til forurensningsmyndigheten 
og kommunen som en del av søknad om brukstillatelse for virksomheten eller anlegget.  

3.5 Bekken og biologisk mangfold 
Ørretens levevilkår og gytemuligheter i bekken skal ivaretas, og dette skal sikres gjennom 
miljøoppfølgingsprogrammet.  

3.6 Estetikk 
Ved rammesøknad for tiltak innenfor utbyggingsområder må det innleveres utomhusplan som viser 
plassering av de ulike funksjonene, terrengbehandling, beplantning, parkering og intern veiføring på 
anlegget, inkludert opparbeidelse av grøntområdene jfr.  pkt. 4.3.1.  
Rammesøknaden skal vise bygningenes tilpasning til omgivelsene i forhold til materialvalg, fargebruk, 
terrengtilpasning og form. Bygningsmassen skal holdes i naturlige, dempede farger. Det skal etableres 
grønne områder med innslag av trær og busker. Kommunen kan kreve dokumentasjon i form av 
fotomontasje eller 3D-modell av tiltaket.  

3.7 Universell utforming 
Gangareal skal utformes med gjennomgående kantstein mot vei og øvrig trafikkert areal, slik at 
kantsteinen fungerer som ledelinje for orienteringshemmede. Nedsenket kantstein ved krysningspunkter.  
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3.8 Flom 
Vedlagt rammesøknad skal det følge detaljert redegjørelse for sikring mot skader som følge av flom. 
Flomhøyder skal utredes og dokumenteres i byggesaken. Sikringstiltak i tråd med retningslinje NVE 
2/2011 skal vises i utomhusplanen og/eller beskrives i rammesøknaden.  

3.9 Overvannshåndtering 
Gjeldende VA-norm, retningslinjer for overvannshåndtering («Retningslinjer for overvannshåndtering for 
kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo»), og retningslinjer for slokkevann og vann til 
sprinkleranlegg for kommunene på Romerike skal følges.  
 
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, samt vist overordnet for hele hovedområdet. Valgte løsninger skal begrunnes.  

Overvann fra mellomlager for slam skal samles opp inne på området, renses og føres til offentlig 
avløpsnett i henhold til krav i utslippstillatelsen. Overvann fra veier i tilknytning til slammottak i 
biogassanlegget behandles lokalt før utslipp til resipient. Øvrig overvann kan føres til resipient.  

3.10 Tekniske anlegg (infrastruktur) 
Vedlagt søknad om byggetillatelse for tekniske anlegg skal det foreligge dokumentasjon på at anleggene 
planlegges og bygges iht. gjeldende kommunale standarder, herunder bestemmelser om frisiktsoner. 
Kabler for tilførsel av strøm skal legges i grøfter. Omfang og plassering av nettstasjoner, og omlegging av 
eksisterende luftledninger og anlegg bestemmes i samarbeid med netteier. 

3.11 Grunnvann 
Det skal dokumenteres at uttak av grunnvann foretas i henhold til grunnvannsmagasinets tåleevne. 
Borebrønner tillates etablert for uttak av grunnvann til bruk på anlegget. 

3.12 Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks 
stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om 
kulturminner § 8. Varsel skal snarest sendes kulturminnemyndighetene, slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette.  

3.13 Geoteknikk 
Vurderinger i Geoteknisk rapport: NOTAT RIG – HYDROGENTOMT – OMRÅDESTABILITET, 15.09.2022, 
Sweco skal følges opp i videre prosjektering.  

3.14 Dokumentasjonskrav 
Søknad om tiltak skal redegjøre for følgende forhold: 

• Håndtering av overvann, inkludert flomvann 
• Avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser ved terrenginngrep 
• Skjæringer, fyllinger og murer 
• Parkeringsbehov og parkeringsløsning 
• Trafikksikkerhet 
• Universell utforming av offentlig tilgjengelige utearealer 
• Grøntanlegg og øvrig arealbruk 
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4. Bestemmelser til arealformål 
4.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1) 

4.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BAA1-3)  
4.1.1.1 Utnyttelse og høyder  

Maksimal BYA for området er 40 %.  

Innenfor utbyggingsområdet skal totalt BRA ikke overstige 25.000m2. Bruksarealet skal beregnes uten 
tillegg for teoretiske plan.  

Den enkelte tomt kan bygges ut med en prosentvis andel av totalt tillatt BRA, tilsvarende tomtearealets 
prosentvise andel av det totale utbyggingsområdet.  

Tillatt maksimal gesimshøyde er 30 meter over ferdig planert terreng. Det tillates oppført takoverbygg for 
trapper, heis, ventilasjonsanlegg, samt tekniske overbygg og piper for drift av anlegget over maksimal 
gesimshøyde.  

Byggegrenser er ikke vist på plankartet, da byggegrense er lik formålsgrense. 

4.1.1.2 Funksjons- og kvalitetskrav  
a. Tillatt virksomhet 
Innenfor området tillates det etablert kommunalteknisk virksomhet som avfallsanlegg, 
slambehandlingsanlegg, anlegg for produksjon og lager av hydrogen, tilhørende funksjoner og 
prosessindustri. Det tillates ikke etablert detaljhandel eller handelsvirksomhet for plasskrevende varer. 
Det tillates ikke etablert kontorvirksomhet, utover nødvendige kontorplasser for administrasjon av annen 
egen næringsvirksomhet.  

Det tillates etablert næringsbebyggelse for ulike former for næring definert som C-lokalitet innenfor ABC-
prinsippet, dvs. lager, tungtransportbedrifter og tungindustri, og arealkrevende lettere produksjon/ 
verkstedindustri med få ansatte og uten personkundetrafikk.  

Minst 30 % av totalt tillatt BRA skal settes av til kommunalteknisk virksomhet.  

b. Inngjerding av anlegg 
Anlegget skal inngjerdes med gjerde med minimumshøyde 1,8 meter og låsbare porter. Gjerdet skal 
plasseres slik at allmenheten beholder tilgang til f_KV1. 

c. Parkering 
Parkeringsnorm innenfor planområdet er som følger: 

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

 

Hver bedrift må sette av og merke opp nødvendig antall biloppstillingsplasser til egen virksomhet på egen 
grunn. Det skal anlegges minst 1 HC-parkeringsplass pr. bedrift.  

d. Adkomst til eksisterende traktorvei 
Fra anleggsområdet skal det sikres adkomst til eksisterende traktorvei og tømmervelt sørvest for 
anleggsområdet ved å etablere en port i gjerdet som kan åpnes. Terrenget må behandles slik at 
adkomstmuligheten for tømmerbil opprettholdes.  

e. Sikring mot bekk 
Jordvollen som er etablert som sikring mot bekken og området mellom vollen og bekken skal beplantes.  
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f. Skilt og reklame 
Skilt, reklameinnretninger og lignende skal ha dempet fjernvirkning og ikke være i visuell konflikt med 
omgivelsene eller det arkitektoniske uttrykket på bygningen. Skilt, reklameinnretninger og lignende 
tillates ikke plassert på takflate, møne, gesims, markise eller takutstikk. Skilt på bygninger og lignende skal 
ikke ha større høyde enn 120 cm, og skal ha fri høyde over tilgrensende terrengoverflate på minst 4,0 
meter. Det skal fortrinnsvis være samleskilt.  

4.1.1.3 Dokumentasjonskrav 
Sammen med byggesøknad for tiltak må det redegjøres for/ sannsynliggjøres overfor 
bygningsmyndighetene at antall kontorplasser er tilpasset/ ikke overstiger den aktuelle bedriftens behov.  

4.1.2 Næring (industri/lager)/ kommunalteknisk virksomhet, felt BAA1-3 
Mellomlager for slam og slamavvanningsanlegg skal plasseres innenfor område BAA1.  

Slamavvanningsanlegget skal ha en lukket behandlingsprosess. 

I tillegg til mellomlager for slam og slamavvanningsanlegg gis det anledning for etablering av anlegg 
for fremstilling og levering av jordblandinger.  
 
Biogassanlegg skal plasseres innenfor område BAA2.  
 

Hydrogenanlegg skal plasseres innenfor område BAA3.  

4.1.3 Energianlegg, felt EA 

Innenfor felt EA tillates oppføring av nettstasjon.  

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 

4.2.1 Felles kjøreveg (f_KV1-2) 
Felles kjøreveg f_KV1 er felles for Krogstad miljøpark og eiendommene gnr. 301 bnr. 1, gnr. 302 bnr. 
1, gnr. 302 bnr. 3, gnr. 302 bnr. 6, gnr. 327 bnr. 1. I tillegg kan følgende eiendommer ha avkjørsel til 
vegen: Gnr. 327 bnr.3, gnr. 327 bnr. 4, gnr. 327 bnr. 5, gnr. 327 bnr. 8. Ordinær atkomst til 
Villmarksleiren og for skog- og eiendomsforvaltningen i området skal sikres i anleggsperioden og 
driftsperioden.  

Felles kjøreveg f_KV2 er felles for Krogstad miljøpark og skal primært benyttes som beredskapsvei/ 
rømningsvei ved uønskede hendelser.  

4.2.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT1-2) 
Innenfor felt AVT1 skal vektanlegg for transportkjøretøy anlegges.  

Felt AVT2 skal være offentlig tilgjengelig for drift og vedlikehold av nettstasjon.  

4.2.3 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-7) 
I anleggsfasen kan arealene benyttes som midlertidige anleggsbelter. 

4.3 Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3) 

4.3.1 Vegetasjonsskjerm, (GV1-7) 
Innenfor feltene GV1 og GV4-7 skal eksisterende vegetasjon bevares for å skjerme anlegget visuelt, 
støymessig og luktmessig for naboer og dem som ferdes i området. Feltene GV1-3 og GV5-6 skal i tillegg 
revegeteres med stedegne arter for å gi hensiktsmessig skjermvirkning. Minimumshøyde skal være 2 
meter på vegetasjonen. Feltene GV4 og GV7 skal revegeteres naturlig, ikke beplantes.  
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4.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl. § 12-5 nr. 5) 

4.4.1 LNFR-områder (LNFR) 
Innenfor områder markert LNFR tillates kun nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

5. Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
5.1 Fareområde, flomfare (pbl. § 11-8 a) (sone H320_1-4) 
Sone inntegnet på plankart angir faresone for Q1000.  

Sonen er lagt inn for å ivareta flomhensyn for et storulykkeanlegg. Laveste sikker høyde inkludert 
sikkerhetsmargin for plassering av bygg definert som førsteleddstiltak i hht. TEK17 kap. 7-2 er 160,19 
(NN2000).  

Det tillates oppføring av nye bygg og anlegg under forutsetning av at risikoen for flomfare er vurdert og 
tilstrekkelige forebyggende tiltak iverksettes.  

5.2 Fareområde, brann-/eksplosjonsfare (pbl. § 11-8 a) (sone H350_1-5) 
Det tillates oppføring av nye bygg og anlegg under forutsetning av at risikoen for brann- og 
eksplosjonsfaren er vurdert. Det tillates ikke etablering av anlegg som krever større hensynssoner enn det 
planen fastsetter.  

Innenfor fareområde brann-/eksplosjonsfare H350_1, indre sone, tillates kun etablering av virksomhet 
eller risikoreduserende tiltak knyttet til biogass- og hydrogenanlegg med de begrensninger som er gitt i 
pkt. 4.5.1.  

Innenfor fareområde brann-/eksplosjonsfare H350_2, midtre sone, tillates det etablering av biogass- og 
hydrogenanlegg og faste kontor- eller industriplasser innenfor utbyggingsområder.  

Innenfor fareområde brann-/eksplosjonsfare H350_3, ytre sone, er det ikke andre restriksjoner enn de 
som går fram av hovedformålet. 

Innenfor fareområde brann-/ eksplosjonsfare H350_4, indre sone, tillates kun etablering av virksomhet 
eller risikoreduserende tiltak knyttet til biogass- og hydrogenanlegg med de begrensninger som er gitt i 
pkt. 4.5.1. 

Innenfor fareområde brann-/eksplosjonsfare H350_5, midtre/ytre sone tillates det etablering av biogass- 
og hydrogenanlegg og faste kontor- eller industriplasser innenfor utbyggingsområder.  

5.3 Sikringssone, frisikt (pbl. § 11-8 a) (sone H140_1-7) 
Innenfor sonene tillates ikke vegetasjon eller andre objekter med høyde over 0,5 m.  

5.4 Særlige hensyn til vannmiljø (pbl. § 11-8 c) (sone H560) 
Det er avsatt en 10 meter bred hensynssone i forbindelse med bekken som renner gjennom planområdet. 
Hensynssonen skal sikre vannmiljøet både i anleggsfasen og driftsfasen. Innenfor hensynssonen tillates 
det ikke oppført bygninger eller anleggsdrift med unntak av framføring av regulert veg. Der vegen krysser 
bekken skal bekken legges i kulvert dimensjonert for 200-årsflom. Arealene innenfor hensynssonen 
tillates ikke benyttet til deponering eller midlertidig lagring. Arealene skal skjermes spesielt ved 
sprengningsarbeid og annet anleggsarbeid med fare for utslipp til bekken.  
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6. Bestemmelser til bestemmelsesområder  
6.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1) 
Innenfor område #1 tillates ikke oppføring av storulykkekomponenter nærmere fjellskjæring enn 6 meter. 
Storulykkekomponenter omfatter de deler av storulykkevirksomhet som faller inn under definisjonen 
anlegg i §3 i Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter 
der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).  

7. Rekkefølgebestemmelser  
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 for adkomst for 

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

7.2 Før rammetillatelse (felt BAA3) 
Før rammetillatelse 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. 
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b) Beredskapsvei f_KV2 skal være ferdig opparbeidet.  

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. 
 

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 
Geoteknisk rapport: NOTAT RIG – HYDROGENTOMT – OMRÅDESTABILITET, 15.09.2022, Sweco. 
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