
From: Birkeland, Hilde (Sentraladministrasjonen) <Hilde.Birkeland@akershus-fk.no>
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To: James Michael Greatorex
Cc:
Subject: SV: Vedrørende klage på Ås kommunestyre vedtak om forslag til planprogram for Nøstvedt deponi

Hei James Michael

Her kommer kommentar og svar på dine spørsmål:

Arbeidet med den regionale masseforvaltningsplanen er i prosess, men omfanget av arbeidet er svært omfattende og det ligger an til å bli
strukket ut i tid. Endelig vedtak vil mest sannsynlig nærme seg slutten av året 2015.

For øyeblikket holder vi på å justere fremdriftsplanen fra planprogrammet. Framdriften for 2015 vil bli mer klarlagt i etterkant av det første
møtet i prosjektgruppen som vil bli avholdt i mars/april. Her er et foreløpig utkast så langt vi er kommet:
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Vi har i uttalelser til kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner det siste året anbefalt Akershus-kommuner å utarbeide en
strategi for masseforvaltning, som kan ligge til grunn for behandling av enkeltsøknader. Denne strategien bør forankres i kommuneplanen.
Den bør videre ta for seg framtidig behov og importav byggeråstoffer og eksport av ulike typer masser. Den bør ta for seg behovet for
mellomlagring og permanent deponering av masser, samt mulighetene for ombruk av masser og byggematerialer. Både eksisterende
lagringssteder for masser og deponier, samt behovetfor nye lagringssteder i kommunen bør kartlegges. En slik strategi bør sees i sammenheng
med den regionale planen for masseforvaltning i Akershus som nå er under utarbeidelse. For de kommunene som ikke ennå er i gang med en
slik strategi, vil fylkeskommunen kunne bidra med koordinering av informasjon mellom ulike etater.

Eksempelvis i Nøstvedt-deponi-saken ville denne kunne blitt satt inn i et system, dersom kommunen hadde allerede etablert en slik strategi.

Som tiltakshaver er inne på i sin klage til kommunen, så vil den regionale planen komme til å bli retningsgivendeog inneholde anbefalinger og
rådgivning/retningslinjertil saksbehandling i kommunene.
Regionalplanen vil som nevnt på konferansen 25. februar, ikke diktere veivalget og resultatet i kommunene, men bør benyttes som et felles
regionalt kunnskapsgrunnlaggrunnlag for detaljplanleggingen i de enkelte kommunene.
Viktig å være klar over: Det vil fortsatt være kommunene som er arena for juridisk bindende arealvedtak.

Når det gjelder dine spørsmål:

1. Kan det forventes at Regional plan for masseforvaltning vil ha noen føringer som kan være relevant for valg av plassering av store
deponier i regionen (i dette tilfellet inntil 1,2 million kubikkmeter TBM-masser fra Follobanen) og hvordan steinmasser fra Follobanen
skal håndteres (f.eks. deponering kontra ombruk)?

Når den regionale masseforvaltningsplanen er endelig vedtatt skal den legges til grunn og være retningsgivende for fylkes- kommunal- og
statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. pbl § 8-2).



- Den vil ikke ha direkte bindende arealkart. Rettslig bindende arealbruk vil først bli gjeldende gjennom vedtak av kommuneplaner i den
enkelte kommunen.

- Godkjente kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor planområdet vil fortsatt gjelde.
- Men, dersom retningslinjer for arealbruk i regionalplanen fravikes vesentlig i kommunale planer, kan dette gi grunnlag til innsigelse

fra berørte myndigheter.

Utfra det stadiet vi er i planprosessen i dag er det ikke gitt at planen når den er ferdig vil gi noe klart svar på best egnet område for plassering
av for eksempel TBM-masser. Den vil mest sannsynlig ikke si noe om hva slags håndtering TBM-masser bør ha, men den vil legge vekt på at om
mulig – så bør kommunene legge til rette for muligheten for størst mulig grad av ombruk av massene som i utgangspunktet er planlagt
deponert. Vi skal i løpet av dette året gjennom mange møter og avklaringer underveis i planprosessen for å komme fram til en god veileder
som er egnet til praktisk bruk for saksbehandling i kommunene. Foreløpig er det mye som ikke er landet.

I planprogrammet til den regionale planen fokuseres det på å optimalisere potensialet for mest mulig ombruk av masser.
Jeg mener at Follo-prosjektet bør gjøre tilgjengelig dokumentasjon på hvordan de aktuelle steinmassene fra follobanen må håndteres (for å
forhindre forurensning osv.) og også potensialet for ombruk av slike masser evt. ved foredling/sortering ol.
Jeg mener videre at det vil være uheldig å legge store mengder TBM-masser fra Follobanen på et permanent deponi som skal avsluttes og
tilbakeføres (til f.eks. LNF) i løpet av relativt kort tid, dersom det finnes potensiale for ombruk avmassene om relativt kort tid. Dette
potensialet bør derfor klargjøres.

Akershus fylkeskommune har i sine uttalelser i saken (ref. vårt brev av 15.04.13, 2013/5020-3 og 7.10.13 2013/5020-14) satt som forutsetning
av det bør gjennomføres tilfredsstillende konsekvensutredninger også for alternative lokaliseringer/løsninger for lagring av Follobane-masser,
før beslutning tas om Nøstvedt er egnet lokalitet. Dersom det finnes dokumentasjon og alternativvurderinger fra Follo-prosjektet, bør de løftes
fram og vurderes opp mot Nøstvedt som valgt lokalitet.

2. Hva er den mest sannsynlig dato for at planen skal foreligger og vil resultatene fra planarbeidet kunne være tilgjengelig på en tidligere
tidspunkt, i så fall når?

Som nevnt, vil endelig plan mest sannsynlig ikke være klar før mot slutten av året 2015. Dette vil bli bedre avklart når vi kommer litt lenger ut i
prosessen. Som det kom fram under konferansen og fra erfaringene fra Rogaland fylkeskommune, så kan det være selve planprosessen i seg
selv som gir mye av svarene og at når planen først foreligger, så er mye allerede etablert.

Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget som foreligger pr. i dag og dokumentasjonen som fremkommer underveis i denne planprosessen, så skal
jeg gjøre en jobb snarlig for å få lagt ut så mye som mulig på våre hjemmesider også med lenker og relevant kontaktinfo – slik at mest mulig av
kunnskapen er samlet på et og samme sted.

Dette vil jeg legge ut på nettsiden til fylkeskommunen:

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/miljo-og-natur/masseforvaltning/

-Og jeg kan tipse deg når mesteparten er lagt ut.

Ta gjerne kontakt igjen hvis du har flere spørsmål.

Med vennlig hilsen

Hilde Birkeland
Rådgiver, regional plan for masseforvaltning
Telefon: 22 05 55 22
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Fra: James Michael Greatorex [mailto:James.Greatorex@as.kommune.no]
Sendt: 4. mars 2014 15:06
Til: Birkeland, Hilde (Sentraladministrasjonen)
Emne: Vedrørende klage på Ås kommunestyre vedtak om forslag til planprogram for Nøstvedt deponi
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Hei!

Ås kommunestyre har behandlet (12.12.14) forslag til planprogram for Nøstvedtdeponi med følgende vedtak:

Kommunestyret anbefaler at videre arbeid med planforslaget og konsekvensutredningen sees i sammenheng med og eventuelt tilpasses
Akershus
fylkeskommunes regional plan for masseforvaltning.

Tiltakshaveren vil klage på vedtaket (se vedlegg). Dette begrunnes bl.a. med at «Den regionale masseforvaltningsplanen kan ikke forventes å
kunne gi noe «fasit-svar» på tilfellet i Nøstvedtsaken. 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.»

Tiltakshaveren ber Ås kommune tar 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. I forbindelse med dette lurer jeg på følgende som jeg håper kan belyse planens betydning for deponiet på Nøstvedt samt
framdrift for planen:

1. Kan det forventes at Regional plan for masseforvaltning vil ha noen føringer som kan være relevant for valg av plassering av store
deponier i regionen (i dette tilfellet inntil 1,2 million kubikmeter TBM-masser fra Follobanen) og hvordan steinmasser fra Follobanen
skal håndteres (f.eks. deponering kontra ombruk)?

2. Hva er den mest sannsynlig dato for at planen skal foreligger og vil resultatene fra planarbeidet kunne være tilgjengelig på en tidligere
tidspunkt, i så fall når?

Med hilsen
Jim Greatorex
Rådgiver
Plan- og utviklingsavdelingen
Telefon: 64 96 20 77

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
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