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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart av endring av 

reguleringsplan for Krogstad miljøpark - Begrenset endring - Gnr. 

327 bnr. 11 - Lillestrøm kommune, Viken 

Vi viser til varsel om oppstart mottatt 25.02.2022.  

Om NVE  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).  

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. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har 

størst behov.   
  

NVEs generelle veiledning  
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.  

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er 
informasjonen og veiledningen lagt opp etter 

plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/.   

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også 
mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger.  

  

NVE sin oppfølging av 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. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Alle 

relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på 
høring til NVE.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.  

 

 

 
 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 
 

 

Mottakerliste: 

NORCONSULT AS 

 

Kopimottakerliste: 

 

         

 

 

https://www.nve.no/karttjenester/?ref=mainmenu
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for 
Krogstad miljøpark i Lillestrøm kommune 

 
Elvia AS («Elvia») viser til uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Krogstad miljøpark i 
Lillestrøm kommune. Høringsfristen er 01.04.2022 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Lillestrøm kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 

I det følgende vil Elvia redegjøre for hvilke elektriske anlegg som er etablert innenfor planområdet.   
 
Elektriske anlegg i planområdet  

Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta 
høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er 
også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine 
anlegg. 

Anlegg etablert etter områdekonsesjon (distribusjonsnett, opp til og med 22 kV) 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon. 

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. Normalt 
kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt 
horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene 
ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 
overdekningen over kabler. 
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Vedlagte kart viser kun omtrentlig plassering av kabelanlegget i terrenget. For å få lokalisert kabelens 
nøyaktige plassering, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til 
Geomatikk, tlf: 915 09 146.  
 
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. Normalt 
kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt 
horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene 
ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 
overdekningen over kabler. 
 
Vedlagt kart viser kun omtrentlig plassering av anlegget i terrenget. For å få lokalisert kabelens 
nøyaktige plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning 
rettes til Geomatikk, tlf: 915 09 146. 

 

Eksisterende nettstasjon  

Elvia har en eksisterende nettstasjon av typen frittliggende innenfor områdeplanen som vi ber at det blir tatt 
hensyn til. Det tillates ikke bebyggelse med brennbare overflater nærmere enn 5 meter fra eksisterende 
nettstasjon. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til 
bygget. Av hensyn til støy, anbefaler nettselskapet at bygg plasseres minimum 10 meter fra nettstasjonen.  

Behov for ny nettstasjon  

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. 

Viktige forhold vedrørende nettstasjoner  

For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen.   
 

Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg 
til tillatt utnyttelsesgrad. 

 

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
«bebyggelse og anlegg», underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, 
jf. vedlegg I til kart- og planforskriften. 
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Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. 
Dette skaper utfordringer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre 
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. I tilfeller hvor effektbehovet er over 1250 A (ampere), er 
det krav om at nettstasjonen må etableres som rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm 
og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje i bygget, og det stilles 
særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet, ventilasjon m.v.  
 

Andre forhold 

Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende ekeisterende elektrisk nett må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye 
traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traséene/nettstasjonene. 

Vedlagt kart 

Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger: 
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid 
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig 
- Må ikke oversendes andre utenforstående uten netteiers samtykke eller offentliggjøres 

Inntegning på plankart 

Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Vedlagt kart er følgelig unntatt offentlighet. Kraftledninger skal på kart 
ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle 
ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Kabler under bakken tegnes ikke inn på 
kartet. Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i 
energiforsyningen (beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende 
sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Avsluttende kommentar 

Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@elvia.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Elvia.  
 

Med vennlig hilsen 
Elvia AS 

 

Mads Westby 
Studentressurs  
Avdeling Rettigheter 

mailto:firmapost@elvia.no
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mads.westby@elvia.no 

Vedlegg:  

- Kartutsnitt  
  
 

 

 

 

 

mailto:mads.westby@elvia.no


 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
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Uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Krogstad 
miljøpark i Lillestrøm kommune 
 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for storulykkeanlegg ved Krogstad miljøpark i Lillestrøm 
kommune datert 07.03.2022. 
 

Generelt: 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet for håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig, trykksatt og eksplosjonsfarlig stoff og for transport av farlig gods. Direktoratet forvalter 
brann- og eksplosjonsvernloven1 med underliggende forskrifter, og bidrar også til å følge opp planer etter 
plan- og bygningsloven2 som er knyttet til håndtering av farlige stoffer.  
 
For å ivareta hensynet til samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, har DSB gjennom mange år 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. Dette er også tema i 
DSBs styringsmøter med Statsforvalterne. 
 
Dette gjelder spesielt planer som omfatter eller berører virksomheter som er omfattet av 
storulykkeforskriften1. Storulykkevirksomheter oppbevarer store mengder kjemikalier med ulike farlige 
egenskaper, og det er avgjørende at man tar spesielle hensyn til mulige storulykkehendelser i vurderingen 
av nye planer, noe som også er en plikt pålagt myndighetene i henhold til det EU-direktivet som ligger til 
grunn for storulykkeforskriften (Sevesodirektivet). DSB har utgitt en egen veileder for kommunene om 
dette: https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-
storulykkevirksomheter/.  
 
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: 
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/retningslinjer-for-kvantitative-risikovurderinger-for-
anlegg-som-handterer-farlig-stoff/ 
 

 
1 FOR-2016-06-03-569 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 

(https:/www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-storulykkeforskriften/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/retningslinjer-for-kvantitative-risikovurderinger-for-anlegg-som-handterer-farlig-stoff/
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/retningslinjer-for-kvantitative-risikovurderinger-for-anlegg-som-handterer-farlig-stoff/
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Etablering av ny storulykkevirksomhet eller vesentlige endringer i eksisterende virksomhet vil medføre 
krav om innhenting av samtykke fra DSB i henhold til forskrift om håndtering av farlig stoff2 § 17. 
 

Innspill til planprogrammet 
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 planprogramforslagets omtale av krav om 
innhenting av samtykke fra DSB ved etablering av en hydrogenfabrikk, jf. forannevnte regelverk.  
 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at omfanget av 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.  
 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Kjemikaliesikkerhet 
 
 
Brit Skadberg Trond Carlsen 
seksjonssjef sjefingeniør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
Kopi sendt  Statsforvalteren Oslo og Viken 
 Lillestrøm kommune 
 
 

 
2 FOR-2009-06-08-602 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 
anlegg som benyttes ved håndteringen 



 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Knut Vedal <knut.vedal@online.no>  
Sendt: onsdag 16. mars 2022 16:18 
Til: aase.marie.hunsgaar@norconsult.com; Postmottak Lillestrøm kommune 
<postmottak@lillestrom.kommune.no>; Kari Syvertsen <kari.sy@online.no>; kjell silkoset 
<kjell.silkoset@gmail.com>; Maud Sjøstrøm <maud_88@hotmail.com>; tomoller@hotmail.no; Roger 
Wilsberg <r-wilsb@online.no> 
Emne: Krokstad miljøpart 
 
Tilgjengelighetsgruppa har behandlet saken på møte 02.03.22. 
Vi 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 væreHC-toalett . Vi ønsker at det er såpedispenser på hver side av vask. 
Toalettpapir må plasseres på håndtak eller stativ på gulv. 
Kontorarbeidsplassene må utformes slik at funksjonshemmede kan arbeide der. 
Vi er litt bekymret for om det er mulig å bruke kollektiv transport til denne plassen. 
Det vil være ønskelig med mulighet for det. 
For Tilgjengelighetsgruppa i Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Lillestrøm kommune. 
Knut vedal 
Leder 
 

mailto:knut.vedal@online.no
mailto:aase.marie.hunsgaar@norconsult.com
mailto:postmottak@lillestrom.kommune.no
mailto:kari.sy@online.no
mailto:kjell.silkoset@gmail.com
mailto:maud_88@hotmail.com
mailto:tomoller@hotmail.no
mailto:r-wilsb@online.no
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Besøk oss på www.nrbr.no   
Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog 
Telefon 67 91 04 00  
E-post: post@nrbr.no 

Finn vår digitale postlenke på 
www.nrbr.no/Kontakt 
 

Ved brann og ulykker, ring 110 
Org.nr.: NO 976 634 438 
 

Innspill ved varsel om oppstart planarbeid - reguleringsendring av Krogstad 
miljøpark i Lillestrøm kommune - PLAN-20/01491 
 
 
I forbindelse med utvikling og utvidelse av anlegget til produksjon og lagring av hydrogen, må 
det sørges for sikker og god 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 som bl.a. hydrogeneksplosjon ved UNO-X i Sandvika. Vi viser også til RISE-
rapport 2020:11 – «Fra bensinstasjon til energistasjon: Endring av brann- og 
eksplosjonssikkerhet» som bl.a. beskriver egenskaper og risikoer ved 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.” Brannvesenet foretrekker 
brannhydranter fremfor brannkummer da disse er enklere å lokalisere, mer pålitelige samt 
raskere og tryggere å betjene for mannskapene sett i et HMS-perspektiv. Dette er funksjoner 
som det er spesielt viktig å ivareta med tanke på å tilrettelegge for en mest mulig forsvarlig 
innsats ved anlegget.  
 
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, 
vedlikehold, reparasjon og kontroll. 
 

http://nrbr.no/bedriftbyggsak/


Besøk oss på www.nrbr.no   
Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog 
Telefon 67 91 04 00  
E-post: post@nrbr.no 

Finn vår digitale postlenke på 
www.nrbr.no/Kontakt 
 

Ved brann og ulykker, ring 110 
Org.nr.: NO 976 634 438 
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Før kommunen utsteder ferdigattest eventuelt midlertidig brukstillatelse for anlegget, må 
det kunne dokumenteres at uavhengig kontrollør har utført ferdigkontroll i henhold til 
forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt 
utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) §9 og 
at eventuelle avvik avdekket ved kontrollen er verifisert å være lukket. Uavhengig kontrollør 
må være teknisk kontrollorgan, brukerinspektorat eller akkreditert inspeksjonsorgan. 
 
Alle ansatte må ha fått tilstrekkelig opplæring før anlegget settes i gang. Før igangsetting må 
virksomheten også ha på plass et internkontrollsystem som skal sikre forsvarlig drift og at 
anlegget holdes i forsvarlig stand. 
 
Forskrift om håndtering av farlig stoff stiller krav til at virksomheter som oppbevarer og 
håndterer farlige stoffer skal kartlegge farer og problemer forbundet med denne 
virksomheten og på denne bakgrunn vurdere risiko. En slik risikovurdering må også vurdere 
risikoer forbundet med brannvesenets innsats ved anlegget. På bakgrunn av vurderingen må 
det, for å tilrettelegge for sikker innsats, utarbeides planer og gjennomføres nødvendige 
sikringstiltak. Det må utarbeides innsatsplaner for brannvesenet som tydelig synliggjør farer, 
begrensninger og muligheter. 
 
I møtereferatet fra eksternt oppstartmøte 18. januar 2022, revidert 18. februar 2022 er det 
beskrevet vegetasjonsskjermer, der eksisterende vegetasjon skal bevares for å skjerme 
anlegget. 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. 
 
Brannvesenet ønsker å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for anlegget og i 
kommende byggesaker. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Hilde Bjørkeng 
branningeniør 
  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Plan-20/01491 – BYGG-21/01530 

Krogstad miljøpark 
 

Helt siden 2009 har det vært diskusjon om Krogstad miljøpark og hva som skal etableres der. 

På slutten av dette dokumentet har vi forsøkt å liste opp de forskjellige planene og endringene av 

disse som har vært lansert. 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). 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. 

 

Senere reguleringer og omreguleringer har alle henvist til tidligere KU som det ikke har vært mulig 

å finne, og som heller ikke lenger er relevant. 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. Se også vedlagt 

kartlegging fra Vanakleivdalen/ Svarttjerndalen som beskriver naturkvaliteter en høstdag 2021.   

 

Det er ikke særlig tillitsskapende når tiltakshaver hevder at plasseringen av ledningstraseen er nøye 

planlagt mhp å minimalisere miljøpåvirkningen. De bruker også tidligere tillatelser etter «enklere 

prosess» som et argument for å få gjennomslag for enda flere endringer. Det undrer oss at 

anleggsarbeidet er i full gang til tross for at det ikke foreligger vedtak ang. infrastrukturkorridor og 

utvidelse til hydrogenanlegg, og vi håper ikke dette blir brukt som pressmiddel for å få enklere 

tillatelser uten ny KU. 
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Før det kan gis tillatelse til ønsket infrastrukturkorridor, kreves det dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven §19-2 fra LNF-formålet og 100-metersbeltet rundt vassdrag, i tillegg til at det må 

søkes om omdisponering av arealet innenfor det statlig sikrede friluftsområdet. Dispensasjon er en 

snever unntaksbestemmelse, og ingen har krav på å få innvilget dispensasjon. Natur og miljø er 

under et stort press, og det er de små bitene som til sammen ødelegger store områder.  

 

Naturvernforbundet håper Lillestrøm kommune og Statsforvalteren tolker loven slik at 

dispensasjonssøknaden avvises. Hvis NRA går videre med planene må de i det minste fremme en 

full ny reguleringsplan, med offentlig høring, som kan belyse alle sider og ta hensyn til innspill fra 

berørte parter. 

 

 

Mvh 

 

Styret i Naturvernforbundet i Lillestrøm 

v/ Liv Grøtvedt og Kirsti Ingebricson Røtzer 

 

 

 

Sammendrag av vår befatning med Krogstad industriområde 

 

I 2007 ble området regulert til behandlingsanlegg for avløpsslam i daværende Sørum kommune. 

Fordi Oslo kommune ønsket å bygge et anlegg for produksjon av biogass fra matavfall fra 

husholdninger og bedrifter, ble området utvidet og endret til å omfatte behandlingsanlegg for både 

slam og matavfall med biogassproduksjon i endret reguleringsplan fra 2009. Det ble ikke foretatt 

noen ny konsekvensutredning av området. Asplan henviste til tidligere KU fra Sørum kommunes 

arealplan. En annen lokalitet ble imidlertid valgt, og prosjektet ble skrinlagt. 

 

I 2017 kom forslaget om et luftsportsenter på Krogstad. Etter negative innspill fra flere instanser ble 

også dette prosjektet skrinlagt. Ikke minst pga det sammenhengende natur- og friluftsområdet 

(Fetmarka) og manglende grunnlagsmateriale for å belyse konsekvensene av tiltaket. 

 

12.6.2019 ble Sørum kommunes arealplan vedtatt (den siste) og her ble det vedtatt at deler av 

området skulle tilbakeføres til LNF-område, mens resten skulle brukes til mottak av avløpsslam 

(mellomlager) og snødeponi. 

 

På slutten av 2019 (13.12.2019) søkte NRA Fylkesmannen i Oslo og Viken om tillatelse til 

etablering og om utslippstillatelse fra Krogstad miljøpark. De skriver «Krogstad miljøpark er 

regulert til slambehandlingsanlegg, og en utbygging av biogassanlegg på dette området vil ikke 

være i strid med reguleringsplanens formål.» 

 

Naturvernforbundet protesterte på at anlegget ikke var søkt etablert etter plan og 

bygningsloven §20-1, og pekte på manglende ROS-analyse og KU, og kommenterte også 

utslipp til vann og luft samt lysforurensing og brann- og eksplosjonsfare. 

 

I juni 2020 søkte SWECO for NRA om «Endring av reguleringsplan for Krogstad miljøpark etter 

enklere prosess» bl.a. med begrunnelsen «endringene berører ikke hensynet til viktige natur- og 

friluftsområder». Her fremkommer det stort sett arealendinger pga grunnforhold, regulering av 

parkering og vei og SWECO sier at den «gamle» planens §4 om overføringsledning for transport av 

rejektvann og overvann er fjernet siden det er søkt fylkesmannen om utslippstillatelse for det 

rensede kondensatet. 



Endringen av reguleringsplanen ble godkjent av Lillestrøm kommune. 

 

Naturvernforbundet etterlyste igjen en full omregulering av området hvor man legger fram 

ROS-analyse, KU og DSB´s veileder for behandling av farlige stoffer. 

 

I juni 2021 ble Naturvernforbundet sammen med FNF (Forum for Natur- og Friluftsliv 

Oslo/Akershus) og andre organisasjoner innkalt til et orienteringsmøte med SWECO og NRA for å 

bli orientert om planlagt infrastrikturkorridor mellom Krogstad miljøpark og Heia Industriområde. 

Denne korridoren er planlagt gjennom Fetmarka, det mest brukte friluftsområdet i Fet, via 

Hvaltjern, som er et statlig sikret friluftsområde og den uberørte Vanakleivdalen med flere rødlista 

arter. 

 

Både Naturvernforbundet og FNF med tilsluttede friluftsorganisasjoner protesterte og 

etterlyste utredning av alternative traseer. Vanakleivdalen er en uberørt naturperle, og hele 

området er det viktigste friluftsområdet i Fet, Sørum og Lillestrøm by. 

 

I november 2021 søker SWECO for NRA om dispensasjon fra byggeforbudet/arealformålet i LNF 

og byggeforbudet i 100-metersbeltet mot vassdrag. 

 

Den 25.2.2022 sendte Norconsult på vegne av NRA ut varsel om oppstart av planarbeid – Endring 

av reguleringsplan med formål å legge til rette for produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen i 

søndre del av industriparken. Igjen sier de «Det er fortrinnsvis ønskelig å kjøre prosessen som en 

mindre endring i tråd med plan- og bygningslovens §12-14, annet ledd» 
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Naturkvaliteter i Svarttjerndalen-Vanakleivdalen, 

Lillestrøm kommune 

 

              Sumpskog med svartor øverst i Svarttjerndalen.  Foto Liv Grøtvedt 25.09.2021 



2 
 

Det følgende er en oversikt over registrerte naturkvaliteter og arter etter en tur gjennom 

Vanakleivdalen og Svarttjerndalen 25. september 2021, sammen med Liv Grøtvedt fra 

Naturvernforbundet i Lillestrøm, som tok alle utebildene som dokumentasjon på 

naturkvaliteter. Makrobildene har jeg tatt av innsamlet materiale. 

Når det gjelder tidligere års artsregistreringer i området viser jeg til Swecos rapport fra høsten 

2021 (Myrmæl 2021). 

 

Nannestad, 15. mars 2022 

Kåre Homble 
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Vegetasjonstyper med spesielle kvaliteter 

Jeg viser i alt det følgende til det vedlagte kartutsnittet fra Gårdskart, der jeg har lagt inn 

følgende punkter: 

svarte punkter angir vegetasjonstyper/-kvaliteter (nummerert fra 1 til 6). I tillegg forekommer 

det sumpskog med svartor Alnus glutinosa nedover i Svarttjerndalen. 

røde punkter angir funn av tysbast Daphne mezereum 

grønne punkter angir forekomster av lind Tilia cordata 

blått punkt funnstedet for bukkeblad Menyanthes trifoliata med ukjent galle 

gult punkt området med snerprørkvein med skjoldlusa Eriopeltis lichtensteini 

Det fiolett-skraverte området er angitt å være NiN-område med objekt-id 90733, angitt som 

kalk- og lågurtfuruskog (NiNFP2110047785). 

 

Område 1 

Dette er rikmyr som er påvirket av tidligere grøfting, og viser uttørking i feltsjiktet og litt 

innslag av småtrær. Her er en forekomst av den nordøstlige arten nordlandsstarr Carex 

aquatilis, med sotsoppen Anthracoidea heterospora. Dette er første registreringen i Akershus 

fylke av denne sotsoppen, og første registreringen i Norge av denne soppslekta på 

nordlandsstarr.  Alle tidligere registreringer i Norge av A. heterospora er fra slåttestarr.  I 

myra ble ellers registrert beitetorvmose Sphagnum teres og rosetorvmose S. warnstorfii. 
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                Nordlandsstarr Carex aquatilis med sotsoppen Anthracoidea heterospora.  

 

 



5 
 

 

                Nordlandsstarr Carex aquatilis med sotsoppen Anthracoidea heterospora.  
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                                         Sotsoppen Anthracoidea heterospora 

 

 

 

 

 



7 
 

Område 2 

Dette er et høgstaudepreget artsrikt område med en gammel høstingsveg, som går dalen 

oppover mot vannskillet. (Kulturminne i utmark.) Her er den østlige av de to forekomstene av 

lind Tilia cordata i Vanakleivdalen. Edellauvskogsarten lind er en ganske sjelden art på 

Romerike. På en av lindene her ble også registrert galler til gallemidden Eriophyes tiliae, og 

dette er den nordligste kjente forekomsten av denne arten på Østlandet. 

 

                    Gallemidden Eriophyes tiliae på lind Tilia cordata i Vanakleivdalen 
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                                         Galle til gallemidden Eriophyes tiliae 
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Fra område 2 kan ellers nevnes ask Fraxinus excelsior, hassel Corylus avellana, krossved 

Viburnum opulus, tysbast Daphne mezereum, leddved Lonicera xylosteum, krattfiol Viola  

 

                                 Tysbast Daphne mezereum i område 2 i Vanakleivdalen 
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mirabilis, kranskonvall Polygonum verticillatum, blåveis Hepatica nobilis og blåknapp 

Succisa pratensis. 

På hestehovblad Tussilago farfara ble registrert mine til flua Acidia cognata, og på undersida 

av et hestehovblad afiden Capitophorus similis, som ifølge Artskart er første registreringen 

av denne afiden i Norge. 

 

                Mine til flua Acidia cognata på hestehovblad i område 2 i Vanakleivdalen 
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   Afiden Capitophorus similis på undersida av hestehovblad i Vanakleivdalen, 25.09.2021 
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Område 3 

Her er det en stor forekomst av tysbast Daphne mezereum, der den er dominerende art i 

landskapsbildet, noe som er svært spesielt, sammen med snerprørkvein Calamagrostis 

arundinacea og einstape Pteridium aquilinum. 

 

          Fra område 3 i Vanakleivdalen, med storforekomst av tysbast Daphne mezereum 

På tysbast her ble på tørre blad funnet to arter av sekksporesopp som kanskje er nye for 

vitenskapen: en hyfomycet, Cladosporium sp. («Cladosporium daphnes»), og en coelomycet, 

Phyllosticta sp. («Phyllosticta mezerei»).  Etter det som er kjent, er i slekta Cladosporium 

bare C. herbarum funnet på tysbast. De eneste artene i slekta Phyllosticta som er kjent fra 

Daphne, er P. daphnes-pontica, kjent fra Daphne pontica i området mellom Svartehavet og 

Det Kaspiske Hav, og P. daphnae, beskrevet fra D. taurica på Krim (Isikov 2015).   

Begge artene må sekvenseres før bestemmelse/artsbeskrivelse. 
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             Cladosporium sp. på tørt blad av tysbast Daphne mezereum i Vanakleivdalen 

 

 

                 Phyllosticta sp. på tørt blad av tysbast Daphne mezereum i Vanakleivdalen 
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Vestligste forekomsten av lind i Vanakleivdalen 

Her så det ut til å være minst 5 individer: 

 

                                                Lind Tilia cordata i Vanakleivdalen 
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Område 4 

Dette er storblokkmark på vanndelet mellom Vanakleivdalen (i tidligere Sørum kommune) 

og Svarttjerndalen (i tidligere Fet kommune). Den suboseaniske indikatorarten for områder 

med høg luftfuktighet, kystkransmose Rhytidiadelphus loreus, ble funnet her. 

 

               Fra storblokkmark på vannskillet mellom Vanakleivdalen og Svarttjerndalen 

 

Område 5 

Dette er sumpskog med svartor øverst i Svarttjerndalen: se forsidebildet. 

 

Område 6 

Dette er ei lita kildepåvirket rikmyr inn mot det bratte berget i nordvest.  Mot kanten i 

nordvest dominerer hybriden mellom gulstarr Carex flava og beitestarr C. serotina (bilde 

neste side) i feltsjiktet, og beitetorvmose og rosetorvmose inngår i bunnsjiktet. I myrkanten 

ble minene til møllen Bucculatrix frangutella på trollhegg Rhamnus frangula observert. 
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    Miner til møllen Bucculatrix frangutella på trollhegg i rik myrkant øverst i Svarttjerndalen 
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Skjoldlusa Eriopeltis lichtensteini i lia NNØ for rikmyra (område 6) 

Skjoldlusa lever her på snerprørkvein Calamagrostis arundinacea.  Den er artsbestemt av 

Lars Ove Hansen ved Naturhistorisk Museum, UiO, og han vil undersøke parasittene som 

lever på den.  

Første funnet i Norge av denne skjoldlusa ble også gjort på snerprørkvein, ved Farrisvannet i 

Larvik i 1996 (Falddalen 1996). 

 

Puppespinn til skjoldlusa Eriopeltis lichtensteini på blad av snerprørkvein Calamagrostis 

arundinacea øverst i Svarttjerndalen. 

 

Blad av bukkeblad Menyanthes trifoliata med ukjent galle 

Bukkebladplanta vokser i sumpvegetasjon i Svarttjerndalen. (Bilde av overside og underside 

på de etterfølgende sidene.) 
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            Oversida av bukkeblad Menyanthes trifoliata i Svarttjerndalen, med ukjent galle 
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          Undersida av bukkeblad Menyanthes trifoliata i Svarttjerndalen, med ukjent galle 

 

Konklusjon 

Noen timer en høstdag er både for knapp tid og feil tidspunkt til å få oversikt over det store 

mangfoldet av vegetasjonstyper og arter som er å finne i den varierte og spennende 

Vanakleivdalen-Svarttjerndalen, og spesielt bør områdene 3 med den store bestanden av 

tysbast og 4 med storblokkmark, undersøkes nøye, område 4 spesielt mhp mosevegetasjonen, 

Den vestre delen av Svarttjerndalen bør også undersøkes nøyere. Vi registrerte på turen noe 

som så ut som vissen tannrot Cardamine bulbifera, noe som ville være ny østgrense for denne 

vestlige arten i Akershus. Dessuten burde de jordboende soppene på hele strekningen 

inventeres. (2021 var et svært dårlig år mhp fruktifisering hos disse.) 
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Det mest interessante til nå i den merkete overføringstraseen mellom Heia og Krogstad er de 

helt uvanlige forekomstene av tysbast, med sine kanskje to nye arter for vitenskapen, 

forekomstene av lind, men ny nordgrense for gallemidden Eriophyes tiliae, funnet av 

sotsoppen Anthracoidea heterospora på nordlandsstarr og sumpskogen med svartor i 

Svarttjerndalen. 
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         Tysbast i Vanakleivdalen 20 m vest for den avgrensete NiN-biotopen.                                          
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Krogstad miljøpark - PLAN-20/01491 
Vi viser til epost av 25. februar 2022 der det varsles oppstart av planarbeid for 
hydrogenanlegg på Krogstad miljøpark. 
 
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. 
 
Det sies at «Det vurderes at det kun er sørlig del av gjeldende plan som vil være gjenstand 

for en endring, ved å åpne for etablering av hydrogenanlegg». Isolert sett kan dette være 

riktig, men SNF ber om at det vurderes om en større endring av området kan være tjenlig for 

videre utvikling av hele området. 

 

Vi merker oss at et «hydrogenanlegg vil også kunne medføre krav om tosidig utkjøring (dvs. 

en beredskapsvei i tillegg til hovedatkomst)». 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. 

 

SNF er positiv til etablering av hydrogenanlegg på Krogstad. 
 
Vennlig hilsen 
Sørum Næringsforum 

 
Gunnar Apeland 
Daglig leder  
 
 
Kopi: Lillestrøm kommune – postmottak@lillestrom.kommune.no  
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INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR 
KROGSTAD MILJØPARK I LILLESTRØM KOMMUNE 
 
Mattilsynet viser til deres brev sendt 25. februar 2022 med varsel om oppstart av planarbeid for 
Krogstad miljøpark.  
 
Mattilsynets rolle  
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for drikkevann med ansvar for å ta vare på nasjonale og 
regionale føringer i plansaker som kan påvirke drikkevann. Føringer for dette er blant annet gitt i 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Nasjonale mål for vann og helse, 
Matloven med drikkevannsforskriften og forskrift om rammer for vannforvaltningen.  
 
Formål 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for produksjon og lagring av hydrogen i søndre del 
av miljøparken. 
 
Kommunens og vannverkseiers plikter  
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. Dette betyr at de som arbeider med plansaker må våre i dialog med 
Vann og avløpsavdelingen i kommunen og få inn gode løsninger for vann og avløp. 
 
Kommunen bør kreve rammeplan for vann og avløp i alle reguleringsplaner. Rammeplanen for 
vann og avløp bør:  
 Vise prinsippløsning for vann, avløp og overvannshåndtering i reguleringen  
 Avdekke utfordringer knyttet til vann, avløp og overvannshåndtering i reguleringen  
 Foreslå nødvendige tiltak for å håndtere utfordringene  
 Komme med forslag til bestemmelser, rekkefølgekrav eller formål i plankartet som er 

nødvendig for å ivareta hensynet til vann og avløp, inkludert overvann  
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Vår ref: 2022/47353     
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Innspill  
 
Drikkevann  
Det er positivt at det i referatet fra oppstartsmøte står at det skal foreligge godkjent VA-rammeplan 
før førstegangsbehandling, og at området må knyttes til offentlig vann og kloakk før området tas i 
bruk. 
 
Vi tenker det må stilles rekkefølgekrav om at bygninger ikke kan settes opp før nødvendig teknisk 
infrastruktur som drikkevann er på plass.  
 
Vi forutsetter også at kapasiteten på drikkevann i kommunens hovednett er tilstrekkelig, og om 
nødvendig økes, slik at utbyggingene ikke påvirker leveringssikkerheten i området og kommunen 
ellers.  
 
Uavhengig av om drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal 
(hovedledning), er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt ved 
gravearbeid og arbeid på ledningsnett. Trykkløse tilstander i ledningsnettet kan medføre innlekking 
av forurenset vann fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner for dette, og ha tett dialog med 
ansvarlig etat for drikkevannsforsyningen i kommunen.  
 
Det opplyses ikke mye om prosessen for hydrogenproduksjonen i plansaken. Kort er det angitt at 
produksjonen innebærer at avløpsslam fra NRA og MIRA gjennomgår en utråtningsprosess hvor 
det utvikles biogass (metan) som videreforedles til hydrogen med CO2-fangst. Utslipp fra 
prosessen og eventuell påvirkning av drikkevannskilder må vurderes i plansaken. For eksempel 
kan 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. 
 
 
Floghavre og planteskadegjørere  
I forvaltning av jordressurser og under anleggsarbeid ser vi det som viktig at det i planen belyses at 
det finnes reguleringer for å unngå spredning av alvorlige planteskadegjørere og floghavre som 
kan forekomme i landbruksarealer (jf § 4 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere og 
forskrift om floghavre).  
 
Spredning og etablering av regulerte planteskadegjørere som f.eks. potetcystenematoder i nye 
områder kan føre til store både individuelle og samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av 
avlingstap og krav til bekjempelse og restriksjoner. Det er derfor 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). 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Sigurd Brørs  

seniorinspektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
Kopi til 
LILLESTRØM KOMMUNE Postboks 313 2001 LILLESTRØM 
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Vår ref:  22/00878-2 
Deres ref:  PLAN-20/01491 

 

Uttalelse til oppstart for endring av reguleringsplan for Krogstad 
miljøpark i Lillestrøm kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 25. februar 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Det er varslet oppstart av endring av reguleringsplan for Krogstad miljøpark for å 
tilrettelegge for produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen, i søndre del av det 
regulerte området. Kommunen ønsker å avgjøre om prosessen kan gjennomføres som 
en mindre endring av reguleringsplan etter varsel om oppstart. 
 
Uttalelse fra DMF 
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 hydrogenanlegget, 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 
følgende opplysninger sendes til DMF: 

- Størrelse på området det skal tas ut masser fra og varighet for uttak av masser, 
samt fremdrift for uttaket og tiltaket som planlegges. 

- Hvor mange m3 masser skal tas ut, og hvor mange m3 som eventuelt er 
nødvendig for tilrettelegging av hydrogenanlegget.  

- Vi ber om at det sendes inn kart som tydelig viser hvor hydrogenanlegget skal 
være og hvor det skal tas ut masser.  
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- Plan for massehåndtering, herunder hvordan eventuelle overskuddsmasser 
skal håndteres. 

- Om massene skal nyttiggjøres økonomisk. 
 
Det gjøres oppmerksom på at dersom uttaket vurderes å være omfattet av 
mineralloven, gjelder følgende avhengig av uttakets volum: 
 
For samlet uttak over 500 m3 gjelder meldeplikt til DMF, jf. mineralloven § 42. Melding 
skal sendes inn minst 30 dager før oppstart av drift, og DMF kan kreve at det skal 
utarbeides driftsplan for slike uttak. 
 
Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse krever konsesjon før drift kan starte, jf. 
mineralloven § 43. Søknad skal sendes til DMF. Berørte parter og lokale myndigheter 
vil høres før konsesjon eventuelt gis. 
 
Videre saksgang  
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 snarlig. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 
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Saksbehandler: Henning Sigstad 
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Lillestrøm - innspill til varslet endring av reguleringsplan for Krogstad 
miljøpark 

Vi viser til deres oversendelse datert 25. februar 2022 med varslet oppstart av endring av 
reguleringsplan for Krogstad miljøpark i Lillestrøm kommune.  
 
Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for produksjons- og 
lagringsanlegg for hydrogen i søndre del av regulert område for miljøparken. Et hydrogenanlegg 
vil føre til krav om hensynssoner med mulige begrensinger for tredjepartsaktiviteter i området. 
Hensynssoner vil strekke seg utover gjeldende reguleringsplan med utstrekning på opptil 200 m.  
 
Området er en del av gjeldende reguleringsplan for Krogstad Miljøpark med arealer avsatt til 
utbyggingsformål industri/næring. Området er i gjeldende kommuneplan (Sørum kommuneplan 
2019-2031) avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Innspill  
Vi mener varselet inneholder mangelfull informasjon og at det er vanskelig å vurdere hva som er 
tenkt av videre prosess. 
 
Ifølge referatet fra oppstartsmøte kommer det frem at tiltakshaver ønsker at endringen av 
reguleringsplan skal tas som en endring etter forenklet prosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-
14 andre og tredje ledd. Det oppgis videre at kommunen vil vurdere dette spørsmålet med 
bakgrunn i innkommende innspill. 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), jf. plan- og bygningsloven § 4-3. Denne må basere seg på anlegget som planlegges, på 
oppdatert informasjon og oppdaterte føringer. Vi anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap sin veiledning i Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, Veileder om 
sikkerheten rundt storulykkevirksomheter og Viktig informasjon om storulykkeforskriften. 
 
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 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. 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet: 
-        Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
-        Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
-        Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
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. 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 

  
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/veilederom-sikkerhetenrundtstorulykkevirksomheter/?page=1
https://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/veilederom-sikkerhetenrundtstorulykkevirksomheter/?page=1
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/andre-publikasjoner/viktig-informasjon-om-storulykkeforskriften/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/arealforvaltning/forventningsbrevene/sfovs-forventninger-areal-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/
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Oslo, 1. april 2022 

 

Dette brevet sendes på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet 

Oslo og Akershus og Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et regionalt samarbeidsnettverk av natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Akershus. Tilsluttede organisasjoner i FNF Akershus er alle sterkt opptatt 

av å ta vare på naturgrunnlaget i Lillestrøm kommune, samt fremme et allment tilgjengelig friluftsliv.  

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.  

https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/varsel-

om-oppstart-av-planarbeid/2022/har-du-innspill-til-reguleringsplanarbeid-for-krogstad-miljopark/  

Mange små endringer kan sammen gi store konsekvenser 

Historikken viser at NRA har kommet med tre forskjellige reguleringsendringer i løpet av 2 år:  

2020:  Reguleringsendring av Krogstad Miljøpark fra lager og behandling av avløpsslam til 

produksjon av biogass som planendring etter enklere prosess. Området ble omregulert til 

produksjonsområde for biogass i september 2020. 

Uttalelse til 
Reguleringsendring av Krogstad miljøpark 

mailto:aase.marie.hunskaar@norconsult.com
mailto:postmottak@lillestrom.kommune.no
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2021:  Opparbeiding av overføringstrasé/ «infrastrukturkorridor» på flere kilometer gjennom 

verdifulle natur- og friluftslivsområder, sendt som byggesak. Byggesaken er ikke ferdig 

behandlet. FNF Akershus sendte et bekymringsbrev til kommunen1. 

2022:  Ny reguleringsendring av planen fra 2020, som skal legge til rette for produksjons- og 

lagringsanlegg for hydrogen i området, noe som krever en utvidet sikkerhetssone på ca. 200 

m. Også denne er foreslått etter enklere prosess. 

Natur- og friluftslivsverdier i området 

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)1 hvor flere 

av områdets natur- og friluftslivsverdier står beskrevet. 

Det må være en reguleringsplanprosess for endringene 

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.  

Konsekvensene blir uoversiktlige når alt «dryppes ut» i små porsjoner. 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 infrastrukturkorridoren, f.eks. langs Fv170, som i hensyntar natur- og 

friluftslivsverdiene i mye større grad. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Koordinator 

FNF Akershus 

 

 

1  Brev til Lillestrøm kommune angående infrastrukturkorridoren fra Krogstad Miljøpark, FNF Akershus, 26.10.21 
2 Uttalelse til Varsel om oppstart av regulering for Luftsportsenter på Krogstad, FNF Akershus, 03.11.17 

https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/260821_Innspill-til-infrastrukturkorridor-Heia-Krogstad.pdf
https://fnf-nett.no/akershus/wp-content/uploads/sites/19/2021/04/031117_Horingsuttalelse_Luftsportsenter_FNF-Akershus.pdf
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Lillestrøm kommune - Detaljreguleringsplan - Krogstad Miljøpark - gbnr. 
327/11 m.fl. - uttalelse til endring av reguleringsplan 
 

Det vises til oversendelse datert 25. februar 2022 av varsel om igangsatt arbeid med endring 
av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. 

Bakgrunn 

Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommuneplanens arealdel. 
Deler av området er regulert av gjeldende reguleringsplan for Krogstad Miljøpark til 
industri/næring. 

Formålet med planendringen er å legge til rette for produksjons- og lagringsanlegg for 
hydrogen i søndre del av regulert område for Krogstad Miljøpark. Etablering av 
hydrogenanlegg vil medføre et krav om hensynssoner med mulige begrensninger for 
tredjepartsaktiviteter i området. Det vurderes behov for tosidig utkjøring for beredskapsvei og 
hovedatkomst.  

Tiltaket er vurdert på bakgrunn av fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, 
forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter 
vannforskriften. Viken fylkeskommune har følgende merknader:  

Vurdering 

Naturfare  
Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemidlet for å 
forebygge tap og skader fra disse naturfarene. Kommunen har et generelt ansvar for å ivareta 
befolkningens sikkerhet og trygghet. Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å forebygge 
risiko gjennom sin rolle som kommunal planmyndighet. Utbygging må i størst mulig grad 
styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner 
med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk 
forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en 
del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når dette er nødvendig. NVEs 
retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar» beskriver hvordan dette bør gjøres.  
 
Fylkeskommunen forventer at kommunen som ansvarlig planmyndighet påser at eventuelle 
farer er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til.  
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Miljø og vassdrag 
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. I denne 
sammenheng ønsker vi å vise til «Nye presiseringer om bruk av vannforskriftens §12», gitt av 
klima- og miljødepartementet i brev datert 12. juli 2021. 

Kulturminner – bygningsmiljø og landskap 
Området er ikke befart. Uttalelse gis på bakgrunn av arkivmateriale. Det er registrert to 
hustufter fra nyere tid innenfor planområdet (Askeladden-ID: 129435). Dette er restene etter 
en tidligere husmannsplass under gården Krokstad. Vi kjenner ikke til om hustuftene er 
synlige i landskapet i dag. 
 
Fylkeskommunens rolle er å ivareta nasjonale eller regionale kulturminnehensyn. Vi har 
vurdert at dette tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter slike hensyn. På bakgrunn av dette 
har vi ingen merknader til den varslede reguleringsendringen.  
 
Automatisk fredete kulturminner 
I forbindelse med reguleringsprosess for Krogstad miljøpark ble det gjennomført en 
arkeologisk registrering av det foreslåtte planområdet, iht. kulturminneloven § 9. Den 
arkeologiske registreringen ble foretatt i 2009 og det ble påvist en automatisk fredet 
kulturminnelokalitet innenfor det foreslåtte planområdet (id 129435; dyrkningsspor og tuft). 
Riksantikvaren innvilget dispensasjon fra kulturminneloven med vilkår om utgraving for 
kulturminnelokaliteten og vilkåret ble oppfylt gjennom en arkeologisk utgraving gjennomført i 
2010. Hensynet til automatisk fredete kulturminner er således ivaretatt innenfor planområdet 
for den vedtatte reguleringsplanen for Krogstad miljøpark. 

I det oversendte forslaget til planområde er derimot dette utvidet for å inkorporere en 
hensynssone på inntil 200 meter. I dette området er forholdet til automatisk fredete 
kulturminner ikke avklart. 
 
Potensialet for funn av ukjente automatisk fredete kulturminner innenfor den uavklarte delen 
av planområdet 
For de områdene hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner ikke er avklart er vår 
vurdering at det er potensiale for å gjøre funn av bosetningsspor, dyrkingsspor, eldre veifar og 
steinbrudd fra flere tidsperioder og spesielt utmarksminner som f.eks. kullgroper, jernvinner, 
fangstgroper, bogasteller osv. fra jernalder/middelalder. 
 

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. 
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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.  

Den arkeologiske registreringen vil bli gjennomført ved bruk av metoden overflatesøk. 
Overflatesøk er å gå systematisk gjennom planområdet og se etter automatisk fredete 
kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden medfører lite til ingen inngrep i 
terrenget. Budsjettet tar høyde for registrering innenfor hele planområdet. Vi vil selvsagt 
prioritere områdene som framstår som mest gunstige. Samtidig vil vi gjøre fortløpende 
vurderinger basert på jordbunnsforhold, kulturminnetetthet med videre. Intensiteten på 
eventuell prøvestikking vil dermed tilpasses forholdene underveis.  

Alle automatisk fredete kulturminner vil bli målt inn av fylkeskommunen. Den arkeologiske 
registreringen vil bli sammenfattet i en rapport. 

Videre saksgang  
Dersom det under registreringen blir gjort omfattende arkeologiske funn, bør en forsøke å 
ivareta disse gjennom bruk av hensynssoner og bestemmelser i reguleringsplanen. Hvis 
tiltakshaver ønsker å utnytte arealet der det ligger fredete kulturminner, må tiltakshaver søke 
fylkeskommunen om dispensasjon fra kulturminneloven. En slik dispensasjon skjer vanligvis 
under forutsetning av at det foretas en arkeologisk utgravning før planen realiseres. I de fleste 
tilfeller vil utgifter til arkeologisk utgravning bæres av tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10.  
 
Noen typer funn kan frigis under registreringen  
Dette innebærer at fylkeskommunen i enkelte tilfeller kan frigjøre enkeltliggende 
kulturminner av vanlig forekommende type, jf. brev fra Miljøverndepartementet av 
16.02.2015. Dersom det blir aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta 
kontakt under registreringen for å avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan 
undersøkes med det samme.   
  
Forutsetningen er at dette skal skje innenfor gjeldende budsjett, og skal ikke overstige to 
dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten krav om 
ytterligere arkeologiske undersøkelser senere.   
For mer informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se:  
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i
-arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet  
 
Omfang og budsjett for arkeologisk registrering   
Utgifter til arkeologisk registrering vil bli belastet tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10.   
  
Budsjettet er utarbeidet i henhold til Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering og 
gjennomføring av arkeologiske registreringer 
(https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Arkeologiske-kulturminner/Arkeologiske-
registreringer-undersoekelsesplikten).   
  
Vi gjør oppmerksom på at budsjettet inkluderer utgifter til toalettbrakke. Det er opp til 
tiltakshaver å bestemme om det er fylkeskommunen eller tiltakshaver selv som skal stå 

https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i-arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i-arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet
https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Arkeologiske-kulturminner/Arkeologiske-registreringer-undersoekelsesplikten
https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Arkeologiske-kulturminner/Arkeologiske-registreringer-undersoekelsesplikten


 

4 

 

ansvarlig for å ordne toalett- og pausefasiliteter. Dersom tiltakshaver har egnede lokaler på 
stedet, blir denne posten tatt ut av vårt budsjett.  
  
Arbeidet estimeres til inntil 10 dagsverk for arkeologer, med forarbeid, feltarbeid og 
etterarbeid/rapport. Dersom arbeidet tar kortere tid og/eller det sendes inn færre 
dateringsprøver enn beregnet, vil kostnaden selvsagt bli redusert.   
 
Fylkeskommunens beslutning om omfanget av undersøkelsene er ikke et enkeltvedtak, og kan 
dermed ikke påklages. Tiltakshaver kan likevel be Riksantikvaren vurdere rimeligheten i 
omfanget av undersøkelsene.   
  
Vi ber dere melde fra om eventuelle endringer av planområdet eller annet som kan påvirke 
kostnadsoverslaget. Ved vesentlige uforutsette forhold kan det være nødvendig å foreta 
budsjettjusteringer. Slike forhold kan for eksempel være:   
  

• Utvidelse/innskrenking av planområdet   
• Sesongmessige utfordringer som følge av for eksempel frost eller snø, og som sinker 

arbeidet.   
• Manglende oppfylling fra tiltakshavers side av avtalte forhold knyttet til hogst, 

slått/innhøsting eller lignende   
• Manglende tilgang til (deler av) planområdet  

  
Arkeologiske registreringer krever at det er snø- og frostfritt, og utføres ikke om vinteren.  
  
Vi ber om at vedlagte kostnadsoverslag på inntil kr. 92.085 (2021-priser og satser) vurderes av 
tiltakshaver, og at eventuell aksept og bestilling returneres skriftlig til seksjon for feltarkeologi 
v/ Linn Marksten, tlf. 22 05 56 95 / mobil 976 41 826, Bestillingfeltarkeologi@viken.no Da det 
er stor pågang, spesielt på høsten, må bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i 
planarbeidet. 

Avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. Hvis 
registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for 
forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete 
kulturminner er avklart før planen vedtas. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 Charlott Sandor Johansen 

mailto:Bestillingfeltarkeologi@viken.no
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 Rådgiver 

 

 

Kopi til: 
LILLESTRØM KOMMUNE  
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN  
STATENS VEGVESEN  

 

 

Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:   Charlott Sandor Johansen 
Kulturminner – bygningsmiljø og landskap: Camilla P. Nilsen 
Automatisk fredete kulturminner:  Geir Amund Strandberg Sørgård 



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 2020/107361 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 31.03.2022

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER
timer à kr sum

Forarbeid 7,5 870kr             6 525kr                 
Feltarbeid u/overnatting 37,5 870kr             32 625kr              
Feltarbeid m/overnatting 1 161kr          -kr                     
Etterarbeid 30,0 870kr             26 100kr              
Sum timekostnader 75 65 250kr              

REISEUTGIFTER
Reiseutlegg 5 475kr                 
Leiebil el. tilsvarende
Sum reiseutgifter 5 475kr                

KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin
Annet teknisk utstyr 5 750kr                 
Delsum 5 750kr                
Naturvitenskapelige analyser
14C 11 000kr              
annet 2 000kr                 
Delsum naturvitenskap 13 000kr              
Andre konsulenttjenester
Sum kjøp av tjenester 18 750kr              

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
4 % 2 610kr                 

SUM BUDSJETT (maksimum) 92 085kr              

Kulturhistorisk museum

Viken fylkeskommune

Geir Strandberg Sørgård

Sted/ gård, kommune Krogstad miljøpark, Lillestrøm kommune

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

fellespost@nrva.no

850 kr. pr dag + 2,5 kr pr km (73 km) + bompenger (62,40 kr)

Toalettbrakke

4 x vedart 500 pr. stk
2 x 5500 pr. stk 
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