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Planinitativ - Hadelandsparken

Detaljregulering for Hadelandsparken. – Lunner kommune.

Forslagsstiller: Hadelandsparken AS

Fagkyndig: COWI AS

Formålet med planen: Formålet med planen er å legge til rette for

næringsbebyggelse: industri, kontor, lager/logistikk, detaljvarehandel,

storvarehandel, bensinstasjon og veiserviceanlegg

Planens avgrensning:

Figur 1 Forslag til plangrense. Gang og sykkelvei inngår ikke i reguleringsplanen.

Lunner kommune

NO 979 364 857 MVA
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Figur 2 Forslag til plangrense.

Pl anstatus
Overordnet plan:

I gjeldende kommuneplan 2013 – 2024 for Lunner kommune, er planområdet

avsatt til næringsbebyggelse, LNFR-område og samferdselsanlegg og teknisk

infrastruktur.
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Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

Eiendommen med gnr/bnr. 68/20 er regulert som Veiserviceanlegg

(Bevertning/bensinstasjon) og resterende eiendommer er regulert for

hovedsakelig Forretning/Kontor/Lager, samt noe offentlig trafikkområder og

friluftsområde (iht. Reguleringsplan 27/5-2010, Arealplan-ID 0533-2010-003),

se utklipp fra reguleringsplan under.

Figur 4 Reguleringsplan 27/5-2010, Arealplan-ID 0533-2010-003.
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Planforslaget berører følgende rikspolitiske retningslinjer og

bestemmelser:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

De nasjonale forventningene er retningsgivende for den kommunale planleggingen.

Gjeldende forventningsdokument ble vedtatt 14.05.2019. Regjeringen legger vekt på at

vi står overfor fire store utfordringer:

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

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

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning.

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn.

• Å skape et trygt samfunn for alle.

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal

være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer.

Utviklingsmålene er knyttet til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

(2014)

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, og areal- og transportplanlegging

har som mål at steds- og byutvikling blir tilpasset de lokale forholdene, og bidrar til

effektive planprosesser. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode og trygge

løsninger for lokalsamfunnet. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø

og livskvalitet. Det er et overordnet mål at vekst i persontrafikk skal tas med

kollektivtransport, sykkel og gange.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)

Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig

energiomlegging. Formålet med disse statlige retningslinjene er å:

› sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

› sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.

› sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet

med å redusere klimagassutslippene.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)

Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og

geologiske mangfold og økologiske prosesser. I planprosessen blir dette ivaretatt ved at

tema som omfattes av loven vil bli konsekvensutredet og at planforslaget utarbeides

med hensyn til naturmangfoldet.

Lov om kulturminner (Kulturminneloven)

Loven har som formål å verne kulturminner og kulturmiljø med deres egenart og
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variasjon som en del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og

ressursforvaltning.

Forurensingsloven

Har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning.

Miljødirektoratet og fylkesmennene tar imot søknader om forurensning fra ulike

virksomheter, og kan så gi en utslippstillatelse på nærmere vilkår.

Tilgjengelighet for alle

Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan og bygningsloven. Samfunnet skal

utformes slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av

funksjonsnivå. I den fysiske planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder

utformes slik at alle, inkludert bevegelseshemmede, orienteringshemmede og

miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal være behov for spesiell tilpasning.

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (2016)

Målet for byer og tettsteder i Oppland er å fremstå som både attraktive og bærekraftige

i et langsiktig perspektiv. Planen bygger på visjonen "Mulighetenes Oppland" som handler

om evnen til å skape et samfunn som er attraktivt; der folk har lyst og muligheter til å

bo, arbeide, delta og etablere arbeids- og næringsliv. Grua er i planen definert som et

lokalsenter. For Grua og andre sentre har planen et mål om mer konsentrert utbygging

som reduserer transportbehovet. Det er videre et mål om at nye boligområder skal

lokaliseres slik at en legger til rette for offentlig transport, gang og sykkel.

Regional plan for Hadeland 2015-2021

Hovedmålet i planen er "et sted hvor det er godt å vokse opp, bo og drive

næringsvirksomhet". En målsetning er å legge til rette for å ta sin del av

befolkningsveksten i Osloregionen. Planen tar utgangspunkt i at området har en høy

pendlerandel inn mot Oslo og legger opp til at bolig og næringsvekst skal skje i

tettstedene knyttet til Gjøviksbanen. Dette gjøres ved utvikling av avanserte botilbud og

bomiljø, universelt utformet bomiljø, gode oppvekstsvilkår for barn og unge, kultur- og

servicetilbud samt tilgjengelighet til friluftsområder. Tiltak og virkemidler for å

redusere utslipp av klimagasser skal være et gjennomgående perspektiv for all

utviklingsstrategi og arealbruk.

Regional plan for samferdsel 2018-2030

Oppland har som mål å være klimanøytral innen 2025 og for å nå dette målet må all

vekst og utvikling skal bidra til så lave klimagassutslipp som mulig. Hadeland skal bli den

mest attraktive bo- og etableringsregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med

naturen. Bærekraft fremheves som et nøkkelord for den økonomiske, sosiale og

miljømessige utviklingen av regionen og ønsker å være i front med energieffektivisering,

fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp.
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Om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet

I forbindelse med områdeplanen er det vurdert at handel i området er i

samsvar med kommuneplanens arealdel. Etablering av detaljvarehandel kan

innebære økt konkurranse for eksiterende virksomheter.

Det vurderes ikke at utvikling av området medfører større negative virkninger

utenfor planområdet utover det som er vurdert i områdeplanen.

Utvikling av næringsområdet vil gi positive ringvirkninger og bidra til mersalg

hos forskjellige butikker og bedrifter. Planlagt utvikling vil også gjøre det mer

interessant for etablerere å flytte til Lunner.

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak:

I gjeldende områdeplan er det gitt følgende føringer:

Kombinert byggeområde F/K/L1:

Området skal benyttes til store, arealkrevende virksomheter med mer enn

500 kvm. bruksareal. Handel med ikke plasskrevende varer er begrenset

til 1 500 kvm. T-BRA. Inntil 5 000 kvm T-BRA av samlet areal tillates

benyttet til kontor og/eller lager.

Bebyggelsens høyde skal ikke overstige 14 meter.

Tekniske anlegg kan plasseres i oppbygg over gesims hvis utformingen av

oppbygget integreres i arkitekturen.

Bebyggelse over ferdig opparbeidet terreng skal plasseres innenfor

byggegrensene som er markert på kartet. Bygning under terreng kan

plasseres inn til 4,0 meter fra formålsgrensen.

Utearealer med parkeringsplasser skal ha en tiltalende utforming med

plasser, beplantning og god belysning.

V1 er avsatt til vegserviceanlegg - (Bevertning/Bensinstasjon).

Områdeplanen gir ikke føringer for utnyttelsesgrad for V1.

Planlagt utnyttelse i ny reguleringsplan vil avvike fra områdeplanen. Det legges

til grunn samme utnyttelse som i «detaljregulering for Stubbengmoen

næringspark», sist revidert 03.04.18.

Reguleringsplan for Stubbengmoen legger til rette for følgende utnyttelse:

› Utnyttelse: Min %BYA=65% Max %BYA= 85 %. Min %BYA er senere

justert til %BYA=55.
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› Byggehøyder: Maks gesimshøyde er 25 meter i forhold til planert terrengs

gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Funksjonell og miljømessig kvalitet

Hadelandsparken er grunneier for det meste av arealet. Det er per i dag en

bolig og en hytte som ligger innenfor planområdet. Forslagstiller er ikke eier av

disse eiendommene. Dette forholdet vil tas hensyn til i forbindelse med

planlegging av utnyttelse av området.

Almenningen har en driftsveg som går frem til LNF-område vest for planen.

Rørdimensjonene som er benyttet ved krysning av Sveselva medfører at

driftsveien fungerer som en terskel i forbindelse med eventuell flom.

I forbindelse med områdeplanen for området ble det utarbeidet en utredning

fra Faun Naturforvaltning AS. Denne utredningen er av eldre dato og det er

ønskelig å avklare om kommunen har noe mer oppdatert grunnlag. Rapporten

viser til at utbygging er vurdert å få stor negativ konsekvens for vilt siden en

regionalt viktig trekkvei for elg vil bli sperret. Siden nasjonalt verdifulle

viltarter ikke blir berørt ligger konsekvensen i ”nedre del” av ”stor negativ”.

Tiltakets konsekvens for viktige naturtyper er vurdert som liten negativ, og gitt

at der blir satt opp et gjerde i søndre del av tiltaket vil konsekvensene for

beitebruken i området være liten til ubetydelig negativ.

Det er ikke kjent automatiske fredete kulturminner i planområdet.

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser.

Utbygging av området innebærer endringer i håndtering av overvann og

mulige økte konsekvenser ved flom. Vurdering av overvann og eventuelt

avbøtende tiltak for å redusere konsekvenser ved mulig flom vil bli vurdert.

Tidligere vurderinger viser at området ikke er utsatt for flom.

Gem Consulting AS har tidligere gjennomført en analyse vedrørende

forurensing. Det er ønskelig at Lunner kommune sender denne til COWI slik at

vi kan legge denne til grunn i den videre planleggingen. Analysen konkluderer

med at avgangsmassene ikke utgjør noe problem for mennesker såfremt

grunnvannet ikke blir benyttet som drikkevannskilde. Inngrep i massene som

medfører graving under grunnvannstand, samt større forflytningsmasser som

medfører endrede oksidasjonsforhold for store mengder masser kan medføre

utlekking av metaller.

Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og

retningslinjer og pågående planarbeid

Utvikling av området er i tråd med gjeldende planer.
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Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

Ingen kjente.

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å

forebygge risiko og sårbarhet.

Det utarbeides ROS-analyse i henhold til veileder. Håndtering av overvann og

overvann vil bli særskilt vurdert.

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal

varsles om planoppstart.

Offentlig parter varsles i henhold til kommunens varslingsliste. Foreløpig

vurderes de viktigste partene som SVV og NVE.

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter,

grunneiere, festere, naboer og andre berørte.

Plan- og bygningslovens bestemmelser legges til grunn. Dersom det oppstår

behov for medvirkning utfor plan- og bygningslovens tilpasses planprosessen.

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om

konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli

ivaretatt

Området er konsekvensutredet i overordnet plan. I forskrift fremgår følgende i

§8

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en

tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne

tidligere planen

Det er tilstrekkelig at reguleringsplanen i hovedtrekk er innenfor rammene gitt

i overordnet plan. Det kan gjøres mindre endringer uten at planen må

behandles etter KU-forskriften, jfr. Veiledningsnotat 2017.

Kommunen skal ikke pålegge forslagsstiller mer utredning og dokumentasjon

enn nødvendig for å fatte et forsvarlig planvedtak.

Andre forhold

Tidligere inngått utbyggingsavtale kan tolkes på forskjellige måter. Det er

derfor ønskelig å inngå en ny, ettersom det er store endringer knyttet til

eiendomsforhold. Usikkerheten er knyttet til følgende punkter:

8.6 Gang- og sykkelveg GS1 langs Fv. 16 skal være ferdigstilt frem til

rundkjøringen før noen av byggeområdene kan tas i bruk.
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Kommentar: Presisere at dette gjelder innenfor planområdet. Det er også

ønskelig å diskutere tidspunkt for ferdigstillelse, ettersom reguleringsplanen

bare gjelder for en liten del av områdeplanen.

8.7 Før utbygging av område F/K/L 1 kan starte må bussløsning være

ferdigstilt.

Kommentar: Dette arealet ligger utenfor planområdet.

8.8 Før veiserviceanlegget og rasteplass kan tas i bruk skal det være inngått

driftsavtale mellom Statens vegvesen og driver av veiserviceanlegget.

Kommentar: Denne bestemmelsen er ikke knyttet til bensinstasjon, bevertning

eller lignende. Denne bestemmelsen er sannsynligvis knyttet til drift av

eventuell rasteplass.

Områdeplanen har flere rekkefølgebestemmelser som ikke er like tydelige og

gir rom for flere tolkinger, f.eks oppsett av viltgjerde. Det ble derfor

gjennomført et arbeidsmøte den 17.02.20 for å se på avklaringer og

tilpasninger. Her ble det blant annet gitt tilbakemelding på at det ikke var

behov for å regulere gang- og sykkelvei og veiers som fremgår i

områdeplanen.

Det vil bli igangsett en egen prosess vedrørende utbyggingsavtale.


