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Vedtak i saken sendes til: 
Østlandske Miljødeponier AS 
Golder Associates AS 
Feste Grenland AS 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
Ås kommunestyre behandlet i møte 12.02.2014 (sak K-10/14) et forslag til 
planprogram for detaljregulering av et massedeponi for steinmasser fra 
Follobaneprosjektet ved Nøstvedt gård. Tiltakshaveren, Østlandske Miljødeponier 
AS, har skissert et planområde på totalt 630 daa hvorav selve deponiet vil utgjøre 
300 da. Steinmasser på 1,2 millioner kubikkmeter er tenkt deponert hovedsakelig i 
nordre delen av planområdet i en dal som skråner mot den sørlige enden av 
Gjersjøen. For å fange opp suspenderte stoffer i avrenningen fra deponiet er det 
foreslått damanlegg på den nordligste delen av planområdet ved vannkanten. Ved 
avslutning vil deponiområdet tilbakeføres til skogsmark. (Se vedlegg 1 for forslag til 
planprogrammet). 
 

 
Fig. 1. Nordlige delen av planområdet, sett i retning nord mot Gjersjøen 

 
Planområdet ligger i en hensynsone (H560_1 bevaring av naturmiljø, herunder 
grønnstruktur, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold) og tangerer Gjersjøen som 
er drikkevannskilden til Ås og Oppegård. Dessuten er det registrert automatisk fredet 
kulturminner i området.  Med bakgrunn i dette har rådmannen betenkeligheter til om 
planområdet er egnet til deponiformål. I tillegg stilles det spørsmål om deponering 
kontra gjenbruk av steinmasser fra Follobanen er den beste løsningen for avhending 
av disse massene. Samtidig er Akershus fylkeskommunen i gang med en prosess 
som skal munne ut i en regional plan for masseforvaltning som kan ha føringer for Ås 
kommunes behandling av planforslaget.  
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Dermed har rådmannen tidligere innstilt at «Videre arbeid med planforslaget og 
konsekvensutredningen sees i sammenheng med og eventuelt tilpasses Akershus 
fylkeskommunes regional plan for masseforvaltning.» Rådmannens innstilling ble 
vedtatt av et flertall i kommunestyret i møtet 12.02.2014. 
 
Behov for ny behandling av forslag til planprogrammet 
I etterkant har Ås kommune mottatt klage fra tiltakshaveren som ber om en ny 
behandling av planforslaget (vedlegg 2). Dette begrunnes med at vedtaket ikke tar 
hensyn til Follobaneprosjektets behov for avhending av masser fra prosjektet. I 
denne sammenhengen har kommunen også mottatt et brev fra Jernbaneverket 
(vedlegg 3) som støtter tiltakshaverens klage, og ber Ås Kommune legge vekt på 
deres ønske om å ha mulighet til å deponere overskuddsmasser fra Follobanen ved 
Nøstvedt gård. I tillegg har juridisk avdeling hos fylkesmannen orientert muntlig at 
kommunestyret burde har fattet et vedtak som enten fastsetter planprogrammet eller 
avslår det – det vil si at utsettelsesvedtaket ikke er holdbart.  
 
I lys av ny informasjon mottatt av Ås kommune, samt et avklaringsmøte (avholdt 
29.04.2014) mellom Jernbaneverket og Oppegård, Ski og Ås kommuner, legges 
planforslaget dermed frem til ny politisk behandling. 
 
Avhending av masser fra Follobaneprosjektet 
I 2013 utlyste Jernbaneverket en tilbudskonkurranse om avhending av 
overskuddsmassene fra Follobanen. Følgende selskaper og foreninger meldte seg 
som interessenter for mottak av steinmasser: 

 Franzefoss Pukkverk 

 Åsland Pukkverk 

 Moss Havn 

 Swietelsky Rail Norway 

 Eidos Eiendomsutvikling 

 Oppegård Båtforening 

 Siggerud Idrettslag 

 Østlandske Miljødeponi 
 
Flere av de nevnte interessentene ønsket å gjenbruke massene, f.eks. Moss Havn 
kunne ta imot alle steinmassene fra Follobaneprosjektet til planlagt utbygging av en 
ny bydel. I desember 2013 valgte Jernbaneverket likevel å avlyse konkurransen. 
Nøstvedt deponiet (dvs. Østlandske Miljødeponi) var blant tilbudene som den gangen 
ble avvist. Forklaringen på dette var at utlysningen ikke avstedkom egnede tilbud sett 
i forhold til både omfanget av masser og budsjettmessige forutsetninger. 
Avhendingsprosessen som var benyttet ga forøvrig ikke Follobaneprosjektet mulighet 
til å inngå i prisforhandlinger med interessenter.  
 
På denne bakgrunn har Follobaneprosjektet revidert sin strategi for avhending av 
masser. Under avklaringsmøtet redegjorde Jernbaneverket for at de nå vil prioritere 
at alle massene som ikke kan gjenbrukes skal deponeres på Åsland og eventuelt 
Gjersrud-Stensrud området. Dette krever reguleringsendring, noe som ikke er politisk 
behandlet i Oslo kommune ennå. I tilfelle dette alternativet ikke lar seg realisere, ser 
Follobaneprosjektet etter andre deponiløsninger i nærheten til Åsland. Nøstvedt gård 
er en av fire lokaliteter som vurderes per tiden. Nærheten til Åsland begrunnes med 
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at dette vil minimere transportrelaterte kostnader og klimagassutslipp. Imidlertid tar 
ikke Jernbaneverket stilling til øvrige miljøkostnader knyttet til avhending av 
massene, for eksempel ødeleggelse av naturmiljøet og vannressurser. Det tas heller 
ikke i betraktning at avviste interessenter, som kunne ha gjenbrukt steinmassene, vil 
måtte finne masser fra andre kilder som kan føre til negative miljøkonsekvenser.  
 
 
Vurdering med begrunnelse: 
Gjenbruk kontra deponering av steinmassene 
Det er innhentet uttalelse fra prosjektlederen for Akershus fylkeskommunes arbeid 
med regional plan for masseforvaltning (vedlegg 4). I uttalelsen står det at «Den 
regionale planen komme til å bli retningsgivende og inneholde anbefalinger og 
rådgivning/retningslinjer til saksbehandling i kommunene.»  Det er ikke gitt at planen, 
når den er ferdig, vil gi noe klart svar på best egnet område for plassering av for 
eksempel masser fra Follobanen. Derimot vil planen ha fokus på å optimalisere 
potensialet for mest mulig ombruk av masser, gitt det enorme behovet for råstoff til 
bygg- og anleggsbransjen, spesielt i pressområdene rundt Oslo.  
 
I følge Jernbaneverket (vedlegg 5) tilsier geologiske forhold, langs traseen for 
Follobanen, at det meste av steinmassene som vil bli tatt ut er av en kvalitet som i 
stor grad egner seg som byggeråstoff. Det er utført tester som viser at massene er 
egnet som betongtilslag. For vei- og jernbanebygging kan massene bare i begrenset 
grad benyttes.  
 
Rådmannens vurdering er at etableringen av et permanent deponi for disse 
steinmassene, med tilbakeføring til skog, ikke vil være i tråd med det forventede 
fokuset på ombruk i den regionale planen for masseforvaltning. 
 
Planområdets verdi som kulturlandskap og for friluftslivet 
Planområdet ligger i en hensynsone markert H560_1 bevaring naturmiljø i 
kommuneplanens arealdel. Store deler av planområdet er registrert som «Annet 
verdifullt kulturlandskap». I tillegg ligger Tjuvedalen, i den nordligste delen av 
planområdet i et område registrert som «Kulturlandskap med nasjonal verdi». Det er 
nylig gjort funn av automatiske fredet steinalderlokaliteter innenfor planområdet (se 
figur 2).  
 
Rundt neset, som ligger delvis inn i den nordligste delen av planområdet, er det 
anlagt en turvei ved Gjersjøen, mens i den sørlige delen av planområdet finnes den 
lokale sykkelveiruten fra Hauketo til Tusenfryd. Disse turmulighetene har potensial 
for å videreutvikles men vil bli ødelagt med etablering og drift av et massedeponi.  
 
Ski kommune oppgir at arealet rundt Nøstvedt gård er et viktig og mye brukt 
friluftsområde for deres innbyggere. Områdets kvalitet som friluftsområde er allerede 
under press fra de eksisterende jorddeponiene, samt pukkverket som vil utvikles 
videre. Etablering av steindeponi vil legge beslag på et enda større areal med en 
ytterligere nedgradering av områdets verdi som kulturlandskap og friluftsareal. I 
tillegg vil steindeponiet føre til en omfattende terrengendring med høyder på inntil 60 
meter over bakkenivå og skråninger på 1:2.  
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Rådmannens vurdering er at planområdets verdi som kulturlandskap og for 
friluftslivet bør bevares og heller videreutvikles enn at det tillates en omfattende 
nedgradering, noe som vil være konsekvensen av planforslaget. 

Konsekvenser for vannressurser 
Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Gjersjøen, som er drikkevannskilde for i 
underkant av 40.000 innbyggere i Oppegård og Ås kommuner og det stilles derfor 
spesielt strenge krav til vannkvaliteten. Innsjøen er allerede utsatt for en rekke 
påvirkninger fra nedslagsfeltet: Utbygging av næringseiendommer/boliger, drift av 
veinettet til E6 og E18 og en intensiv landbruksdrift. Store planlagte 
utbyggingsprosjekter innen samferdsel (Follobanen, ny firefelts motorvei (E18) fra 
Østfold til Vinterbro) vil kunne bidra til ytterligere påvirkninger på drikkevannskilden. 
 
Fåleslora i vest er i dag sterkt påvirket av intensivt landbruk og drift av veinettet 
(E18/Vinterbrokrysset). En ytterligere påvirkning av bekken vil kunne påregnes når 
ny firefelts motorvei (E18) skal etableres fra Østfold til Vinterbro. 
 
Dalsbekken i øst er i dag sterkt påvirket av kommunalt avløp og tette flater i Ski, samt 
av intensiv landbruksdrift. Den planlagte byggingen av Follobanen og ny Ski stasjon 
vil kunne gi bekken en økt belastning. Dalsbekken munner ut i Gjersjøen ved 

Fig. 2. Innenfor planområdet er det 
funnet fem steinalderlokaliteter (markert 
rødt) og to funnsteder (svart trekant). 
Steinalderlokalitetene er automatisk 
fredet (jfr. registreringsrapport av 
Arkeologisk feltenhet, Akershus 
fylkeskommune, 27.01.2014) 
 



13/04082-29 Side 6 av 6 

Slorene, et naturvernområde (våtmarksområde) regulert etter plan- og bygningsloven 
§ 12-7 nr. 6.  
 
Et av hovedprinsippene i vannforvaltningsforskriften er at forringelse av 
miljøtilstanden i en vannforekomst ikke skal skje. Det gjennomføres derfor 
omfattende tiltak for å opprettholde og helst forbedre vannkvaliteten i de tre nevnte 
vannforekomster. Dette gjelder både innen sektorene landbruk, kommunalt avløp, 
spredt bebyggelse og tette flater. 
 
PURA prosjektet har laget en uttalelse til forslag til planprogrammet (vedlegg 6). Her 
påpekes det at avrenning fra det eksisterende deponiet på Nøstvedt gård var i 
oktober 2012 forurensende for vannkvaliteten nedstrøms deponiet. Konsentrasjonen 
av sigevannet fra eksisterende deponi er ikke kjent i perioden fra 2012 frem til i dag, 
og det er derfor usikkert om graden av forurensning har avtatt. Et eventuelt nytt 
deponi med masser fra tunnelboring av Follobanen vil uansett gi området en 
ytterligere belastning. Sårbarheten til nærliggende vannforekomster medfører at 
vannområdet PURA sterkt fraråder en fremtidig deponering av masser fra 
tunnelboring av Follobanen i Nøstvedtmarka.  
 
Rådmannens vurdering er dermed at det vil være uforsvarlig å tillate etablering av et 
massedeponi, i umiddelbar nærhet til en svært viktig drikkevannskilde som allerede 
er belastet fra før. Det er viktig at det ikke igangsettes tiltak som motvirker arbeidet 
med å opprettholde og på sikt forbedre vannkvaliteten i området. 
 
Alternative løsninger for avhending av masser fra Follobaneprosjektet 
Det er behov for å gjenbruke de steinmassene som skal tas ut fra 
Follobaneprosjektet. Ås kommune vil oppfordre Jernbaneverket til å ta kontakt med 
kommuner i regionen og undersøke nærmere hvilke muligheter som finnes for 
avhending av massene fra prosjektet. Ås kommune har for eksempel kjennskap til 
alternative muligheter for mottak av masser både i Ås kommune og blant annet i 
nabokommunene Ski og Hobøl. 
 
 
Konklusjon: 
Av hensyn til vannressursene på området, spesielt med tanke på Gjersjøen som 
drikkevannskilde, samt planområdets verdi som kulturlandskap og for friluftslivet, 
anbefaler rådmannen at planforslaget avslås. Rådmannen har forståelse for at 
Follobanen er et samfunnsnyttig prosjekt. Å sikre vannressurser og 
drikkevannsforsyninger er et betydelig samfunnsansvar og må veie tyngst i denne 
saken. 
 
 
 
 


