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FORORD 
 
Feste Grenland AS og Golder Associates AS har på vegne av Østlandske Miljødeponier AS som 
tiltakshaver, startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for Nøstvedt gård massedeponi i Ås 
kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for mottak av rene masser fra 
«Dobbeltsporet Oslo-Ski (Follobanen)». 
 
Hensikten med planprogrammet er å avklare premisser og utredningsbehov for regulerings-
planarbeidet.  
 
Forslag til planprogram er utarbeidet av Feste Grenland AS ved Stina Lindland Østevik og Golder 
Associates ved Rolf E. Andersen. Fra Østlandske Miljødeponier har Jan Dalebråten deltatt i 
arbeidet. 
 
 
 
Spørsmål om planprogrammet kan rettes til: 
 
Feste Grenland AS v Stina Lindland Østevik           Tlf.: 35 93 02 18 
Golder Associates AS v/Rolf E. Andersen    Tlf.: 32 85 07 71 
Østlandske Miljødeponier AS v/Jan Dalebråten  Tlf.: 901 25 659 
 
 
 
Porsgrunn/Drammen, 15.8.2013 
 
 
 
Stina L. Østevik       Rolf E. Andersen 
landskapsarkitekt MNLA    senior prosjektleder 
Feste Grenland as      Golder Associates AS 
 
 
 
 
 
 
Forsidefoto: Fra den sentrale delen deponiområdet (8.10.2012/REA)
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1. PLANARBEIDET 

1.1. Bakgrunn og formål 
Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å kunne deponere masser fra Dobbeltsporet Oslo-Ski 
(Follobanen)på en miljømessig god måte. Dobbeltsporet Oslo-Ski er vurdert som et samfunns-
nyttig prosjekt og Ås kommune har gitt dispensasjon fra kommuneplanen mht. å fremme en 
reguleringsplan for deponiet1. Jernbaneverket som er byggherre for dobbeltsporprosjektet har 
fremhevet at et deponi på Nøstvedt har god beliggenhet og nærhet til Åsland (Oslo) hvor massene 
fra tunnelene skal kjøres ut. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for mottak og drift av et deponi for ca. 1,2 mill. m3 
rene masser fra «Follotunnelen» samtidig som driften skal foregå på en skånsom måte i forhold til 
landskapet, naturmiljøet og andre samfunnsinteresser. Etter endt deponering skal deponiarealet 
tilplantes, og planområdet tilbakeføres til dagens arealformål (LNF). 
 
Det er inngått avtale mellom Østlandske Miljødeponier og hjemmelshaver til Nøstvedt gård for 
etablering, drift og avslutning av deponiet. Avtalen omfatter også adkomsten inn til deponiet fra 
offentlig vei. 
 
 
2. PLANPROSESS 

2.1. Framdrift 

Varsling av planprosess 
Varsel om oppstart er kunngjort i Østlandets Blad og på kommunens hjemmeside på Internett), og 
varslingsbrev er sendt til direkte berørte interesser/offentlige instanser (iht. adresseliste i kap. 10). 
Endelig utkast til planprogram vil bli oversendt sammen med innkomne uttalelser til kommunen 
for behandling og fastsetting. 

Konsekvensutredning og reguleringsplanforslag skal utarbeides med grunnlag i forslagsstillers 
vurderinger, samt de innspill som mottas i planvarslingsperioden/planprogrammets 
høringsperiode. 

1. gangs behandling 
Tiltakshaver oversender planforslaget, inkl. KU til kommunen slik at det kan legges fram for 1. 
gangs behandling i det faste utvalget for plansaker. 
 
Offentlig ettersyn 
Kommunen legger planforslaget, inkl. KU, ut til offentlig ettersyn.  
 
2. gangs behandling 
Reguleringsplanforslaget, inkl. KU, legges fram for sluttbehandling og godkjenning (først 
behandling i det faste utvalget for plansaker og deretter i kommunestyret). 
 

 
2.2. Informasjon og medvirkning 

Det planlegges i utgangspunktet ingen åpne møter i høringsperioden (perioden for offentlig 
ettersyn). Bakgrunnen for dette er at deponiet ikke har andre direkte berørte naboer enn 
hjemmelshaver med familie. Planforslagsstiller/tiltakshaver vil imidlertid vurdere dette nærmere 
på bakgrunn av innspill/merknader til forslag til planprogram. 

                                                 
1 F-sak 34/13 – 15.5.2013 
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3. PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger i Nøstvedtmarka øst for Vinterbro lengst nord i Ås kommune. Nøstvedtmarka 
og arealet som planområdet tilhører i sin helhet Nøstvedt gård (jf. Figur 1, s. 6). 
 
Planområdet ligger øst for E6/E18 ved Vinterbro. Adkomst fra E6 vil bli på privat vei 
(Nøstvedtveien) fra rundkjøring på Fv156 Høyungssletta v/Tusenfryd. Nøstvedtveien er tilrettelagt 
for anleggstrafikk og brukes for innkjøring av jordmasser til jorddeponiene sør for planområdet. 
Avstanden fra deponiet til Åsland er ca. 12 km. 
 
Arealet av planområdet er totalt ca. 630 daa hvorav ca. 300 daa vil utgjøre selve deponiet. Det 
øvrige arealet vil bestå av skjermingssoner, sedimenteringsdammer og veier og plasser. Plan-
området ligger i sin helhet på eiendommen Nøstvedt gård gnr. /bnr. 107/1-2,8 og eies av F. H. 
Juul. 
 
 
3.1. Tidligere aktiviteter i området 

Det har kun vært skogsdrift tidligere i området. Deler av planområdet ble hugget i 20xx (jf. 
forsidefoto). Rett sør for og delvis tilgrensende til planområdet drives det i dag et mottak (deponi) 
for rene jordmasser. Deponiet er i avslutningsfasen og deponeringen vil ha opphørt på det 
tidspunktet de første massene til det nye deponiet vil komme. 
 
 
3.2. Krav om konsekvensutredning av planen 

Reguleringsplanen krever utarbeidelse av planbeskrivelse med konsekvensutredning. Planforslaget 
samsvarer ikke med formålet i kommuneplanens arealdel (LNF- område) og deponiformålet 
utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Konsekvensutredning skal vurdere og 
beskrive planens virkninger for miljø og samfunn. Før det utarbeides en konsekvensutredning skal 
det i henhold til forskrift i plan- og bygningsloven om konsekvensutredninger, foreligge et 
planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, planprosessen med frister 
og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Forslag til planprogram skal 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Figur 1 Kartutsnitt som viser planområdet med foreslått planavgrensning (inkl. adkomstvei) 
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4. KRAV TIL PLANFORSLAG OG GJENNOMFØRING AV TILTAKET 

4.1. Planforslaget 
Planforslaget skal inneholde reguleringsplankart og bestemmelser som er juridisk bindende. I 
tillegg skal det utarbeides planbeskrivelse med konsekvensutredning og tilhørende illustrasjoner 
og dokumenter (ikke juridisk bindende).  
 
Innenfor planområdet skal det vurderes det å regulere til følgende formål: 

• Andre typer bebyggelse og anlegg 
- Massedeponi 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg 

• Grønnstruktur 
- Vegetasjonsskjerm 

 
 

4.2. Gjennomføring av tiltaket 
Tiltaket er direkte knyttet til prosjektet Dobbeltsporet Oslo-Ski og framdriften for utkjøring av 
tunnelmasser fra rigg-/tverrslagsområdet på Åsland.  
 
Driften av deponiet skal gjøres på en måte som skjermer omgivelsene best mulig i forhold til 
visuell eksponering og eventuelle utslipp til vann fra bruddet, samtidig som driften skal kunne 
utføres på en effektiv måte. Deponiet skal bygges opp lagvis. Deponeringen skjer ved at massene 
først legges ut i en ytre voll i det aktuelle utfyllingsnivået. Videre utfylling skjer så i «ly» av og fra 
mot denne vollen.  
 
En drifts- og avslutningsplan skal utarbeides for deponiet. Disse planene skal vise prinsipper for 
oppbygging og avslutning av deponiet og tilbakeføring av arealet til skogsmark. 
 
Et miljøoppfølgingsprogram skal sikre at drift og avslutning skjer i henhold til relevant regelverk, 
reguleringsbestemmelser og forutsetninger i utredninger og planvedtak. 
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5. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER

Oversikten vil ev. bli supplert på bakgrunn av innspill fra høringen.

5.1. Nasjonale føringer
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- ogbygningsloven).

Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i
verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

• Forskrift om konsekvensutredning.
Planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenserfor miljø og/eller samfunn, skal i henhold til
plan- og bygningsloven konsekvensutredes. Konsekvensutredningen skal sikre at planens og
tiltakenes virkninger blir tatt i betraktning underplanleggingen og i beslutningsprosessen.

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal
sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut
over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).
Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og
grunnvann. Vil gjelde for tiltak i vassdrag som omfattes av loven.

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk
kultur.

5.2. Nasjonale retningslinjer
• Planforslaget vil i den grad det er relevant forholde seg til rikspolitiske/statlige

retningslinjer og bestemmelser.

5.3. Fylkesnivå
Regional plan for masseforvaltning i Akershus er under arbeid, og i den grad den er relevant og
tilgjengelig vil planforslaget bli vurdert opp mot denne.

5.4. Lokale føringer
• Kommuneplanen for Ås kommune

Planforslaget samsvarer ikke med formålet i kommuneplanens arealdel (2011 2023), hvor hele
området er vist som LNF-område (kommuneplan KPL_11-23 (6.4.2011), LNFR med angitt
hensynsone H560_1 Bevaring naturmiljø, jf. Figur 2). Størrelsen (areal og volum) for det planlagte
deponiet og mulige konsekvenser, gjør at det må utarbeides planprogram og gjennomføres en
konsekvensutredning med temaer og omfang som beskrevet i kap. 7).

Planen vil ikke berøre eksisterende reguleringsplaner.



Forslag til planprogram for Nøstvedt gård - massedeponi 
Detaljregulering med konsekvensutredning (KU) 
  

 
9/16 

 
Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2011−2023, Ås kommune. 

Planavgrensning (ca. 630 daa). Deponiet 
utgjør ca. 300 daa. Etter endt deponering skal 
arealet tilbakeføres til skog (LNF). 
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6. ALTERNATIVER

Konsekvensutredningen vil oppsummere utbyggingsalternativet (alternativ 1- reguleringsplanen)
og 0-alternativet i en sammenstilling som viser de to alternativene.

6.1. 0-alternativet
0-alternativet er referansealternativet og opprettholder dagens situasjon.
I dette alternativet vil området bli forvaltet som i dag (dvs. iht. gjeldende skogbruksplan).
Grunneier vil bruke og forvalte skogressursen økonomisk optimalt for å få en best mulig
avkastning på eiendommen.

6.2. Alternativ 1
Dette alternativet er reguleringsplanen slik den fremstilles i denne planprosessen. I hovedsak er
dette etablering av et deponi for tunnelmasser kortbeskrevet som følger:

Areal: 300 daa (dette er ca. areal for formål «deponi», det forutsettes at deponiarealet og
de ytre rammene for planområdet avklares i prosessen fram til 1. gangs
behandling og etter høringsperioden).

Volum: Det planlegges for inntil ca. 1,2 mill. m3 (innbygd i deponi), vesentlig TMB-
masser.

Nivåer: Det planlegges to hovednivåer for deponiet, kote ca. 95 (nordøstre del) og ca. kote
10 120 for øvrig med tilpasning til eksisterende terreng med skråninger på 1:2.

Adkomst: Samme som for dagens jorddeponi, dvs. viaNøstvedtveien (privat) fra rund-
kjøring på Fv156 Høyungssletta

Driftsperiode: Driftsperioden (varigheten av reguleringsplanen) er p.t. ikke endelig avklart, men
Follobanen har etter sine planer behov for leveringav masser ut 2017.

Det skal ikke være spredt overflateavrenning fra fyllingen til sideterreng. Overskuddsvann
infiltreres lokalt eller ledes til etablerte (nye eller ev. eksisterende) sedimentasjonsbasseng før
avløp til definerte vannforekomster. Overløp kontrolleres på samme måte som for dagens
jorddeponi.

Snittene i Figur 3 viser prinsippet for etablering av lagvis fylling. All transport inn av masser skjer
fra sør. Deponiet bygges opp fra kantene og innoverslik at hoveddelen av oppfyllingen vil skje
skjermet bak vollen som blir etablert i ytterkant. Den naturlige vegetasjonen, med skogsmark i
sideterrenget, skal sikres og ligge urørt av fyllingsarbeidene. Sidearealene på deponiet ferdigstilles
fortløpende med etablering av gras og skogsmark. Fyllingen stabiliseres, sidene med naturgras og
skogetablering vil gå inn som en del av naturmarka og gi suksessiv naturlig skjerming mot
omgivelsene.
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Figur 3 Snitt A-A’ og B-B’. Prinsipper for oppbygging av deponiet
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7. KONSEKVENSUTREDNING – METODIKK OG
UTREDNINGSTEMAER

7.1. Utredningsmetodikk
Konsekvensutredningen skal, tilpasset tiltakets omfang og karakter, gjennomføres i tråd med
vedlegg III (”Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen”) i forskrift om konsekvens-
utredninger. Det forutsettes at vurderingene (med unntak av kulturminner) kan gjøres basert på
eksisterende kunnskap uten feltarbeid/-registreringer. Det gjennomført registreringer av biologisk
mangfold i kommunen, og sammen med andre temaer (f.eks. friluftsliv og vannmiljø) kan det
hentes ut opplysninger om planområdet og influensområdet fra disse.

7.2. Landskap
Eventuelle fjernvirkninger av tiltaket skal vurderes. Deponiet vil bli liggende i et naturområde og
således bryte med omgivelsene inntil ny skog er etablert på arealet. Vegetasjonen vil være et viktig
element som vil dempe synligheten av inngrep. Hvordan deponiet drives vil også ha en
innvirkning på hvordan deponiet blir eksponert mot omgivelsene i driftsfasen og fram til skogen er
reetablert.

Det skal redegjøres for hvordan plasseringen vil påvirke områdets karakter og verdi med fokus på
ev. fjernvirkning. Anleggets forhold til omgivelsene skal dokumenteres gjennom relevante
fotomontasjer og snitt. Synlighet fra boligområdet nord for Tusenfryd på vestsiden av E6/E18 skal
vises.

7.3. Naturmiljø
Planområdet utgjør en del av et større område som ikommuneplanen er vist med hensynsone og
angitte hensyn bl.a. mht. bevaring av naturmiljø ogbiologisk mangfold. Hele hensynsonen
omfatter totalt ca. 8 000 daa av LNFR-området nord i kommunen mellom E6/E18 og Ski
kommune. Deponiet vil ikke berøre, hverken direkte eller indirekte, områder vernet eller gitt vern
etter lov (nml og pbl). Deponiet vil kunne berøre ett til to områder med viktige naturtyper
(biologisk mangfold). Dette gjelder et område med rik edelløvskog i Tjuvdalen (id: BN00051833)
i nord og et mindre område i sør benevnt Vest for Fåleslora (id: BN00051831). Begge disse
områdene er angitt med verdi «viktig».

Vurdering av konsekvenser for naturmiljøinteresser skal gjøres med utgangspunkt i
naturmangfoldlovens krav og eksiterende data og informasjon. Det skal legges vekt på:

• Områder som er viktig for det biologiske mangfoldet(viktige naturtyper)
• Truede og hensynskrevende arter
• Viltområder (leveområder for hjortevilt)

Det forutsettes at det ikke er behov for ytterligere feltarbeid. Vurderingene skal baseres på
gjennomført naturtypekartlegging og tilgjengelig informasjon i Naturbasen (Miljødirektoratet).
Det drives elg- og rådyrjakt i terrenget, og konsekvenser for jakten skal beskrives under temaet
Naturmiljø.
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7.4. Landbruk (jord- og skogbruk) 
Det finnes ikke dyrket eller dyrkbar mark i det aktuelle området. Området er skogbevokst (noen 
arealer er hugget ut), noe kupert og i følge grunneier vanskelig å drive et rasjonelt skogbruk. 

Deponiet vil berøre ca. 300 daa av gårdens samlede skogbruksareal på 4 678 daa. Iht. markslags-
opplysninger er dette vesentlig grunnlendt skogsmark med middels bonitet. Deponiet vil ikke 
medføre ulemper for drift av naboeiendommer. Det anses ikke å være behov for å utrede dette 
temaet ytterligere. 

 
 
7.5. Friluftsliv og rekreasjon  

Området er i kommuneplanen vist med hensynsone og angitte hensyn bl.a. mht. friluftslivs-
interesser. Hensynsonen omfatter totalt ca. 8 000 daa av LNFR-området nord i kommunen mellom 
E6/E18 og Ski kommune. Ingen merkede stier, sykkelruter eller preparerte skiløyper vil bli berørt 
av tiltaket. Sammenliknet med områdene sør og øst for Nøstvedt gård, er området hvor det 
planlagte deponiet er tenkt etablert, lite brukt som frilufts- og rekreasjonsområde. 
 
Relevante forhold med hensyn til bruken av området til friluftsliv og rekreasjon (f.eks. skiløyper, 
stier og sykkelveier) skal dokumenteres ut fra foreliggende bakgrunnsinformasjon fra offentlige 
etater, lag og organisasjoner samt informasjon fra kommunen. Det skal settes fokus på sikkerhet, 
trygg ferdsel og trygge krysningspunkter for allmennheten ved utførelse av friluftslivsaktiviteter i 
nærheten av deponiområdet.  
 
 
7.6. Kulturminner og kulturmiljø  

Ingen nyere tids kulturminner og/eller kulturmiljø vil bli berørt av deponiet. En del av deponiet vil 
berøre et område en liten del av Nøstvedtmarka (ca. 100 daa av den nordvestligste delen). 
Nøstvedtmarka er et lokalt viktig kulturlandskap vist som «Annet verdifullt kulturlandskap» (jf. 
Follokart). Nøstvedtmarka er et ca. 5 000 daa stort sammenhengende utmarksområde med 
jordbrukslandskap rundt gården Nøstvedt og rundt husmannsplassene Dogga og Stuene. 
Kulturlandskapsområdet strekker seg over til Ski kommune og sentralt gjennom området går Den 
Fredrikshaldske kongevegen. Disse områdene vil ikke bli berørt av deponiet. 
 
Eldre tids kulturminner (fornminner/automatisk fredete kulturminner fra før 1537) skal utredes på 
bakgrunn av registreringer iht. kulturminnelovens § 9 og vurderes som en del av arbeidet med 
konsekvensutredningen.  
 
 
7.7. Nærmiljø - barn og unge 

Planområdet og områdene nærmest, brukes ikke av barn og unge alene. Det er langt til nærmeste 
skole(r) og barnehage(r). I den grad området brukes av barn og unge er det eventuelt i forbindelse 
med friluftsliv/rekreasjon og da vesentlig i helger og/eller ferier. Det er ingen bebyggelse i nær-
heten av deponiet med unntak av boliger og driftsbygninger på Nøstvedt gård. Avstanden fra 
deponiet (og adkomsten til deponiet) til nærmeste bolighus er ca. 300 m. Avstanden til bebyg-
gelsen på vestsiden av E6/E18 og Busterudfeltet (Ski kommune) er henholdsvis ca. 0,5 og 1 km.  
 
Det forutsettes at barn og unges interesser blir ivaretatt gjennom utredningene for «Friluftsliv og 
rekreasjon» og «Transport og trafikksikkerhet» og utredes ikke som eget tema. 
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7.8. Forurensing (støy og utslipp til vann) 
Støy 
Det nye deponiet skal etableres nord for dagens jorddeponier. I all hovedsak vil det være samme 
type aktivitet på det nye deponiet som på dagens deponier (som vil være avsluttet før det nye 
deponiet tas i bruk).  
 
Det skal gis beskrivelser av ev. spesielt støyende aktiviteter på deponiet, og det skal vurderes om 
det er behov for beregninger, målinger eller tiltak for å oppfylle kap. 4 «Retningslinjer for 
begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet» i «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging»2. 
 
 
Utslipp til vann 
Planområdet vil ikke berøre navnsatte vannforekomster direkte, men ligger i sin helhet innenfor 
nedbørfeltet til Gjersjøen (005.4B/005-297-L). Planområdet dreneres dels spredt via grunnvannet 
og dels via mindre navnløse bekker og sig. Litt avhengig av endelig utforming av deponiet vil en 
mindre del kunne bli liggende innenfor Dalsbekkens nedbørfelt (005-23-R). Dalsbekken renner et 
stykke gjennom Ski kommune før den munner ut i Gjersjøen ved Slorene på grensen mellom Ås 
og Oppegård. Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård og Ås kommuner.  
 
Gjersjøens økologiske tilstand er karakterisert som moderat, men tenderer mot dårlig som følge av 
tilførsel av fosfor fra ulike kilder. Hovedutfordringen mht. tilstand er overgjødsling (eutrofiering). 
E6 og E18 passerer gjennom nedbørfeltet. Dalsbekkens økologiske tilstand er karakterisert som 
dårlig. Også for Dalsbekken er hovedutfordringen mht. tilstand overgjødsling (eutrofiering). 
 
Overflateavrenning fra deponiet vil i all hovedsak skje mot nord (Tjuvdalen) og vest (mot 
Fåleslora). Før utløp i Gjersjøen skal det etableres sedimentasjonsdammer for å sikre at avren-
ningen ikke vil medføre konflikter med miljø- og drikkevannsinteresser. 
 
Utslipp til vann skal vurderes med bakgrunn i vannforskriftens krav og informasjon om 
resipientene i Vann-nett3. Det skal vurderes om avrenning fra deponiet kan endre resipientens 
tilstand og mulighetene for å oppnå miljømålene. Behov for/effekt av ev. rensetiltak 
(sedimenteringsdammer) og forslag til måleprogram skal inngå i vurderingene. 
 
 
7.9. Næringsliv og sysselsetting 

Gjennomføring av planen vil ikke påvirke næringsliv eller sysselsettingsforhold av betydning. 
Økonomien mht. etablering, drift og avslutning av deponiet er basert på tilbakeføring av arealet til 
LNF, og er derfor ikke avhengig av regulering til annen arealbruk etter avsluttet deponering.  
 
Det anses ikke å være behov for å utrede temaet ytterligere. 
 
 
7.10. Transport og trafikksikkerhet 

Transportene med tunnelmasser fra utlastingsområdet (tidl. Åsland pukkverk i Oslo er hovedrigg-
området for Follobaneprosjektet), vil hovedsakelig gå via E6 til Vinterbro. Adkomst til selve 
deponiet vil bli via Nøstvedtveien (privat) fra rundkjøring på Fv156/Høyungssletta. Det er fra 
Jernbaneverket opplyst at det vil bli etablert et mellomlager på tidl. Åsland pukkverk og at 

                                                 
2 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442 (Miljøverndepartementet 2012) 
3 http://vann-nett.no/saksbehandler/ 
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massene vil bli fordelt på flere deponier i regionen. Antall transporter pr. dag inn til deponiet er 
derfor ikke endelig avklart, men mellomlager og tilgang på flere deponier gir en fleksibilitet som 
gjør at trafikkbelastningen kan styres slik at den ikke vil bli vesentlig større enn for dagens 
situasjon (massetransporter til jorddeponiene). Det er ikke kjent at dagens transportvirksomhet til 
jorddeponiene har medført et trafikksikkerhetsproblem eller vesentlige ulemper for annen trafikk 
(myke og harde trafikanter) i området. 
 
Trafikkmengder og transportveier skal beskrives, men det forutsettes ingen spesielle vurderinger 
eller beregninger knyttet til dette temaet.  
 
8. ROS-ANALYSE 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det i henhold til plan- og bygningsloven § 4.3, 
krav om utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Hensikten med ROS- 
analysen er å avdekke om reguleringsplanen kan forårsake endringer som kan medføre en 
uakseptabel risiko for menneske, miljø og materiell og økonomiske verdier, og som det bør legges 
spesielt vekt på å forebygge. ROS- analysen utføres i henhold til DSBs veileder 
”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet” (revidert utg. 
desember 20114). ROS-analysen skal blant annet bygge på resultatene fra konsekvensutredningen. 
 
Spesielt skal ROS-analysen vurdere risikoen for Gjersjøen som drikkevannskilde og stabiliteten i 
E6 Nøstvettunnelen som følge av etableringen av deponiet.  
 
 
 
9. ETTERBRUK 

Området skal etter endt deponering tilbakeføres til dagens arealbruk (LNF). 

                                                 
4 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2011. Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og 

sårbarhet. Revidert utgave desember 2011 
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10. ADRESSELISTE 

Under følger adresseliste for høringsinstanser og parter som tilskrives og varsles om igangsatt 
planlegging og utkast til planprogram. 
 
Eier 
Juul Fred Hallager, Postboks 104, 1407 Vinterbro 
 
Naboer 
Nordre Follo Renseanlegg I, Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro 
Tusenfryd As, Gamle Mossev, 1407 Vinterbro 
Statoil Fuel & Retail Norge, Postboks 1176 Sentrum, 0107 Oslo 
Statens Vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer 
 
Øvrige 
Ås kommune v/Planforum 
Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn 
Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski 
Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 Oslo    
Hafslund Nett AS, 0247 Oslo 
Søndre Follo Brannvesen IKS, Drøbakveien 191, 1430 Ås 
Follo Ren, Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro 
Franzefoss bruk,  Høyungsletta 7, 1407 Vinterbro 
Oppegård vannverk, Pb. 510, 1411 Kolbotn 
Oslofjordens Friluftsråd, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika 
Fålesloråsen vel, Slorhøgda 7, 1407 Vinterbro  
Naturvernforbundet i Ås, Postboks 130, 1431 ÅS 
Ås Historielag, v/Olav Haugdahl, Høgskoleveien 23, 1430 Ås  
Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling, 
Maridalsveien 120, 0461 Oslo 
Østlandets Blad, Annonseavdelingen, Postboks 3110, 1402 Ski 
 
 


