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Kvestad gård - gnr 24 bnr 1 - deponi/bakkeplanering 
 
Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/05209-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 27.08.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
kommuneplanens planbestemmelse § 1. Begrunnelsen er at tiltaket vurderes som et 
større tiltak som vil kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og som på 
grunn av sitt omfang vil kunne utgjøre en betydelig forurensningsfare.  
 
I medhold av kommuneplanen § 1 og plan- og bygningsloven § 12-1 anbefales det at 
det utarbeides reguleringsplan for etablering av deponi/bakkeplanering på Kvestad 
gård, gnr. 24 bnr. 1 teig nr. 2 med planprogram og konsekvensutredning i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-9. 
 
Ås, 08.08.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 6_Uttalelse_Statens vegvesen_06082014.pdf, Vedlegg 
5_Uttalelse_Akershus fylkeskommune_30072014.pdf, Vedlegg 
4_Uttalelse_Fylkesmannen_14072014.pdf, Vedlegg 7_Arkeologisk rapport_Kvestad 
gård_14012014.pdf, Vedlegg 1_Søknad om dispensasjon_14042014.pdf, Vedlegg 
2_Oversiktskart.pdf, Vedlegg 8_Vurdering av biomangfold_11102013.pdf, Vedlegg 
3_Uttalelse_landbrukskontoret_27032014.pdf 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Follo Prosjekt AS 

 Karl Magnus Løken 

 Statens vegvesen, region øst 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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 Akershus fylkeskommune 

 Landbrukskontoret i Follo 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Follo Prosjekt AS har på vegne av tiltakshaver søkt om oppfylling og etablering av ny 
dyrkingsjord på Kvestad gård, gnr. 24, bnr. 1, teig nr. 2. Området er på ca. 90 dekar 
og ligger langs E6, på vestsiden ca. 500 meter nord for Korsegårdskrysset. Se 
ortofoto samt vedlegg 2. Det omsøkte arealet for deponi/bakkeplanering er i 
kommuneplanen disponert til landbruks-, natur- og friluftsområde, arealformål LNF. 
Arealet er ikke regulert. 
 

 
 

Ortofoto av Kvestad gård, gnr. 24, bnr. 1, teig nr. 2. 

 
Saken startet 03.01.2013 da det ble avholdt en forhåndskonferanse mellom 
tiltakshaver og daværende bygnings- og reguleringssjef. I referatet står det at det 
skal innsendes en forespørsel til kommunen om behovet for reguleringsplan, jfr. 
kommuneplanbestemmelsens § 1. Behandles av kommuneplanutvalget før det 
innsendes søknad om regulering eller oppfylling/planering. Rene masser. 
 
24.01.2013 kommer det inn forespørsel vedrørende etablering av ny dyrkingsjord, 
utfylling – bakkeplanering. Det søkes om fritak for krav om reguleringsplan. Det vises 
til utbyggingen av E6 og Korsegårdkrysset i regi av Statens vegvesen på 1990-tallet. 
Den gang ble det foretatt utfylling og planering av overskuddsmasser og etablering 
av ca. 50 dekar ny dyrkingsjord på gården. Atkomsten til området ble den gangen 
bygget av Statens vegvesen. I følge ansvarlig søker er atkomsten dimensjonert for 
inntransport av masser. Videre vurderer ansvarlig søker at få vil bli berørt av 
transporten, og eventuelt støy vil bli overdøvet av støyen fra E6. 
 
28.02.2013 ble forespørselen drøftet i kommunens administrative planforum. 
Følgende uttalelse ble gitt: 
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Ca. 90 dekar stubbmark, som vil endres fra skog til dyrket mark (dvs. at formålet, 
LNF endres ikke). Vurderes som et positivt tiltak. De vanlige temaene må sjekkes ut 
(viltkorridor, kulturminner m.m.). I kommuneplanens bestemmelse § 1 står det at «For 
tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, som etablering av 
deponier og bakkeplanering, kreves alltid reguleringsplan.» Denne saken vurderes 
som et «mindre omfang», og det kreves derfor ikke reguleringsplan (og heller ikke 
dispensasjon fra kommuneplanen). Saken oversendes landbrukskontoret til uttalelse, 
før den behandles i HTM (Hovedutvalg for teknikk og miljø). 
 
11.04.2013 blir det sendt ut brev fra bygnings- og reguleringssjefen der han opplyser 
om overnevnte. Han konkluderer i brevet med at saken dermed kan fremmes som en 
byggesøknad, men tar forbehold om at det må utføres undersøkelser, søknaden må 
utformes med flere detaljer, med kotesatt kart, terrengsnitt m.m. Det gjøres 
oppmerksom på at kopi av forespørselen oversendes landbrukssjefen, som også 
skal varsles i den formelle søknadsprosessen, sammen med naboer og andre 
berørte parter. 
 
10.03.2014 mottar landbrukssjefen nabovarsel fra Follo Prosjekt AS om tiltaket, og 
26.03.2014 mottar han en e-post der han blir bedt om en uttalelse. Den er ikke 
besvart, siden landbrukskontoret er Ås kommunes fagkontor for landbrukssaker og 
gir sin uttalelse til kommunen som grunnlag for behandling av søknaden. 
 
27.03.2014 gir landbrukssjefen sin uttalelse til Ås kommune i saken. Han skriver 
blant annet at han er av den oppfatning av at dette vil være et massedeponi av 
betydelig omfang, noe som etter Ås kommunes kommuneplanbestemmelser skal 
utløse krav om reguleringsplan. Dette vil være naturlig ut fra vedtak i andre saker, og 
etter det som kommuniseres til grunneiere som ber om veiledning fra 
landbrukskontoret eller andre relevante etater i kommunen. 
 
Saken ble på nytt behandlet i kommunens administrative planforum 12.03.2014 etter 
ønske fra landbrukssjefen. Etter nærmere vurderinger, blant annet krav om 
likebehandling og landbrukssjefens uttalelse, finner rådmannen det riktig å be om en 
regulering av området. 
 
Etter dette mottok kommunen en ny søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns 
søknadsbehandling - datert 14.04.2014. Ansvarlig søker vurderer tiltaket å ligge 
innenfor tiltaksklasse 1, og mener det ikke er nødvendig med uavhengig kontroll av 
geoteknisk prosjektering.  Videre er det innhentet faglige vurderinger av biolog, 
arkeolog fra Akershus fylkeskommune og geotekniker fra Sweco. Ansvarlig søker 
støtter seg til uttalelsen som gitt fra tidligere bygnings- og reguleringssjef. 
 
Øvrige uttalelser til saken: 
Saken vurderes som en dispensasjonssøknad og ble i henhold til 
dispensasjonsveileder sendt til uttalelse til overordnede myndigheter 13.06.2014.  
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 14.07.2014 
Fylkesmannen viser til kommuneplanens bestemmelse § 1. Fylkesmannen vurderer 
omsøkt tiltak som et omfattende tiltak som vil kunne medføre komplekse 
problemstillinger og utfordringer knyttet til miljø som etter fylkesmannens vurdering 
best vil kunne ivaretas gjennom en reguleringsplan og en grundig planprosess. Selv 
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om intensjonen er å ferdigstille det aktuelle arealet som dyrket mark, vurderer 
fylkesmannen deponering av masser som et næringstiltak i strid med LNF-formålet i 
kommuneplanen, som krever planbehandling etter plan- og bygningsloven.  
 
Dersom arealet skal tilbakeføres til LNF og fungere som dyrket jord vurderer 
fylkesmannen det som vesentlig at det blir etablert et jordbruksareal av god kvalitet 
på arealet, jf. «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av 
planeringsfelt» M-0584. Fylkesmannen er svært skeptisk til bruken av betegnelsen 
«rene masser», og anbefaler at det stilles krav om en mer spesifikk definisjon av 
hvilke type masser som er tillatt å ta i bruk under utfyllingen. Det må også stilles 
strenge miljøkrav med hensyn til støy og støvproblematikk. 
 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere om tiltaket kan få negative konsekvenser for 
landskap, og minner om behandling etter jordloven, og naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Fylkesmannen forventer at det utarbeides en total miljørisikovurdering av tiltaket, og 
at det ut i fra denne foretas vurdering av hvilke vilkår som bør settes for driften av 
deponiet. 
 
Avslutningsvis vil fylkesmannen fraråde at det gis dispensasjon. Etter fylkesmannens 
vurdering vil omsøkt tiltak kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og på 
grunn av sitt omfang vil tiltaket utgjøre en betydelig forurensningsfare. Fylkesmannen 
ber om å få tilsendt vedtak i saken og vil vurdere å påklage saken dersom 
kommunen gir dispensasjon. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen støtter fylkesmannens oppfatning om at dette er et deponi av større 
omfang og at det må kreves reguleringsplan med de nødvendige utredninger. 
 
2. Akershus fylkeskommune, datert 30.07.2014 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og 
bygningsloven kap. 19 ”Dispensasjon”. Fylkesrådmannen har følgende merknader: 
 
Det er gjennomført registrering i området av kulturminner, jfr. vedlagte rapport datert 
14.01.2014. På grunn av ferieavvikling er det ikke gjort nærmere vurdering av 
automatisk fredete eller nyere tids kulturminner i denne besvarelsen. Dersom det er 
ytterligere forhold knyttet til kulturminner vil det eventuelt bli ettersendt et eget brev. 
 
Videre viser fylkesrådmannen til uttalelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
datert 14.07.2014 og slutter seg i hovedsak til anbefalingen om at saken bør 
behandles som reguleringsplan, i tråd med kommuneplanens bestemmelse § 1. 
Dersom kommunen allikevel mener at vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- 
og bygningsloven § 19-2, har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader. 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Fylkesrådmannen minner om kommunens 
adgang til å stille vilkår. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar fylkesrådmannens uttalelse til etterretning. 
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3. Statens vegvesen, datert 06.08.2014 
Statens vegvesen viser til uttalelser fra fylkesmannen og Akershus fylkeskommune.  
Statens vegvesen er enig med ovennevnte regionale etater i at bakkeplaneringen har 
et slikt omfang at den bør reguleres. 
 
Uansett om kommunen velger regulering eller dispensasjon må blant annet følgende 
utredes: 
 
- Geotekniske forhold og konsekvenser for E6 i den forbindelse. 
- Trafikale konsekvenser og støy i anleggsperioden må også vurderes. 

 
Terrengendring mellom E6 og byggegrensen må ikke igangsettes før Statens 
vegvesen har godkjent en plan for tiltakene. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar uttalelsen til Statens vegvesen til etterretning. 
 
Oppsummering og vurdering: 
Det omsøkte arealet for deponi/bakkeplanering er i kommuneplanen disponert til 
landbruks-, natur- og friluftsområde, arealformål LNF. Arealet på ca. 90 dekar er ikke 
regulert.  
 
Kommuneplanens planbestemmelse § 1 fastslår at det alltid skal kreves 
reguleringsplan for tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, som 
etablering av deponier og bakkeklarering. Ansvarlig søker ber kommunen se bort i fra 
kravet om reguleringsplan og behandle søknaden som en ett-trinns søknad.  
 
Rådmannen vurderer spørsmålet om dispensasjon som fortsatt uavklart, og har 
derfor behandlet søknaden som en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 1 i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Plan- og bygningsloven § 19- 2 andre ledd fastslår: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 
 
Første vilkår er en vurdering av om hensynene planen skal ivareta blir vesentlig 
tilsidesatt. Dersom det foreligger en vesentlig tilsidesettelse av de hensyn som ligger 
bak planen kan ikke dispensasjon gis. 
 
Ås kommune opplever i stadig større grad utfordringer i forbindelse med opprettelse 
deponier av ulik størrelse blant annet grunnet høy byggeaktivitet i Oslo- og 
Akershusregionen. Etablering av massedeponier kan medføre alvorlige 
konsekvenser for miljø og samfunn - eksempelvis kan anleggelse av et så stort 
deponi som omsøkt tiltak utgjøre en betydelig forurensningsfare. Vurderinger 
angående konsekvenser for miljø og samfunn ivaretas best gjennom en grundig 
planprosess, ikke ved en ett-trinns byggesøknad. Det er derfor satt krav om 
reguleringsplan ved etablering av massedeponi/bakkeklarering i kommuneplanens 
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bestemmelser. En dispensasjon fra kommuneplanens planbestemmelse § 1 vil derfor 
vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen, og kan derfor ikke innvilges. 
Videre vurderer rådmannen at omsøkt tiltak vil være et massedeponi som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og som i henhold til plan- og 
bygningsloven dermed vil utløse krav om reguleringsplan med planprogram og 
konsekvensutredning.  
 
Når første vilkår i loven ikke innfris, er det ikke nødvendig å vurdere lovens andre 
vilkår om hvorvidt det foreligger overvekt av fordeler fremfor ulemper ved å 
dispensere. I henhold til plan- og bygningsloven må begge vilkårene være oppfylt for 
at dispensasjon kan gis. Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon dersom 
disse to vilkårene er oppfylt. Dispensasjon fra kommuneplanen § 1 kan derfor ikke 
innvilges. 
 
Avslutningsvis vil rådmannen beklage at har vært gitt utydelige, og til dels 
motstridende, signaler til søker. Selv om det ved tidligere behandling har blitt gitt 
positive signaler til søker, var det med forbehold om utredninger og landbrukssjefens 
vurdering. Landbrukssjefen vurderer at omsøkt tiltak vil være et massedeponi av 
betydelig omfang, og anbefaler derfor at det i tråd med kommuneplanens 
planbestemmelser utarbeides reguleringsplan for deponiet. Saken har også blitt 
oversendt overordnete myndigheter til uttalelse, som også konkluderer med at det 
må kreves reguleringsplan. 
 
Alternativer: 
Alternativt kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens planbestemmelse § 1, krav 
om regulering. En dispensasjon vil være i strid med hensynene kommuneplanen skal 
ivareta, og dermed være i strid med vilkårene redegjort for i plan- og bygningsloven § 
19-2. I henhold til lovverket har kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon 
dersom lovens to vilkår ikke er oppfylt. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt til LNF-område og forslaget er i 
strid med kommuneplanens arealdel. Etterbruken skal riktignok være landbruk, men i 
selve deponifasen vil tiltaket være i strid med overordnet plan. Dispensasjon kan ikke 
gis. Rådmannen har foretatt en konkret vurdering av saken, og anbefaler derfor at 
det i tråd med kommuneplanens planbestemmelse § 1 og plan- og bygningsloven § 
19-9 kreves reguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 


