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Dette brevet sendes på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet
Oslo og Akershus og Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus.

Uttalelse til

Reguleringsendring av Krogstad miljøpark
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/varselom-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.
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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 kommunen 1.
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
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Brev til Lillestrøm kommune angående infrastrukturkorridoren fra Krogstad Miljøpark, FNF Akershus, 26.10.21
Uttalelse til Varsel om oppstart av regulering for Luftsportsenter på Krogstad, FNF Akershus, 03.11.17
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