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Klage på vedtak i sak K-10/14 (12.2.2014)
R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram

Det vises til kommunestyrets vedtak i ovennevnte sak.

På vegne av tiltakshaver klages det med dette på vedtaket. Tiltakshaver anser at vedtaket er fattet på feil premisser og
klagen er begrunnet i følgende:

1. Et ja eller nei til deponiet vil skje basert på en reguleringsplan utarbeidet iht. til det kommunene trenger for å ta
stilling i saken. Vedtak av et planprogram med rammer for konsekvensutredning skal klargjøre dette, dvs. legge
premissene for reguleringsplanarbeidet. Reguleringsplanen vil være gjenstand for bred offentlig høring og
avklaringer mot en regional masseforvaltningsplan kan gjøres da.

2. JBV-Folloprosjektet har behov for eksterne deponier, og det er ikke tid til å vente på den regionale masse-
forvaltningsplanen før man vedtar et planprogram. En god plan tar tid å utarbeide og det må gjennomføres
betydelige forberedende arbeider i deponiområdet før en første leveranse av TBM-masser kan tas i mot.

3. Den regionale masseforvaltningsplanen kan ikke forventes å kunne gi noe «fasit-svar» på tilfellet i Nøstvedt-
saken. Den regionale planen vil være retningsgivende, men ikke minst ha et regionalt perspektiv. Slik vi har
forstått det, vil endelig vedtak av den regionale planen kunne strekke seg mot slutten av året i 2015.

I forbindelse med behandlingen av klagen bes det om at det tas kontakt med JBV Folloprosjektet (deponibehov) og
Akershus fylkeskommune (framdrift for masseforvaltningsplan og planens betydning for deponiet på Nøstvedt) for en
oppdatering av beslutningsgrunnlaget slik at saken blir best mulig opplyst.

NB! Det vi primært ønsker er en ny behandling av saken basert på nye opplysninger som redegjort for over og ved
kontakt til JBV-Folloprosjektet og Akershus fylkeskommune. Dersom klagen ikke tas tilfølge (vedtaket opprettholdes)
trekkes klagen slik at den ikke skal gå videre til fylkesmannen. Det har etter vårt skjønn liten hensikt, og vil også være
et dårlig utgangspunkt for hvordan vi kan gå videre med saken. P.t. så vil det være å fremme deponiet som et innspill
til arealdelen ved første rullering. En slik løsning vil trolig kreve at det arbeides parallelt med en reguleringsplan
(basert på de vurderinger som er gjort i kommunens saksframlegg) for å kunne tilfredsstille Folloprosjektets behov.
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