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Vi viser til brev fra Ås kommune av 13.06.2014.

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 
deponi/bakkeplanering på Kvestad gård. Tiltaket antas å innebære deponering av ca. 150.000 
kubikkmeter tilkjørte og stedlige masser på et ca. 90 dekar stort område, som skal ferdigstilles
som dyrka mark.

Det aktuelle arealet er overveiende åpen fastmark.  Det ligger i LNF-område i kommunens 
arealdel, og grenser i nord til et område på ca. 50 dekar som er planert tidligere.

I henhold til kommuneplanens bestemmelse § 1 skal det alltid kreves reguleringsplan for tiltak 
som innebærer masseforflytning av et større omfang, som etablering av deponier og 
bakkeplanering. Da saken ble behandlet i kommunens administrative planforum 28.2.2013, ble 
tiltaket vurdert å ha et omfang som ikke krever reguleringsplan eller dispensasjon fra 
kommuneplanen.

Fylkesmannens vurdering
Saken er oversendt Fylkesmannen som en dispensasjonssøknad.

Fylkesmannen anser at anleggelse av et så stort deponi som det omsøkte vil kunne medføre 
komplekse problemstillinger og utfordringer knyttet til miljø, som etter vår vurdering best ville
ivaretas gjennom en reguleringsplan og en grundig planprosess. Vi vil derfor fraråde at det 
innvilges dispensasjon for det omsøkte tiltaket.

Landbrukshensyn
Fylkesmannen forutsetter at tiltaket gjelder bruk av ikke-forurensede naturlige jordmasser med 
kvalitet som er egnet for matproduksjon. Oppfyllingene må ikke føre til økt erosjon og 
avrenning. Hensynet til natur- og kulturlandskapet med natur- og kulturverdier må vurderes og 
ivaretas. Avbøtende tiltak både i oppfyllingsperioden og permanent, må inngå i planen.
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Selv 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.

Fylkesmannen vurderer 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.

Forurensningshensyn
Det må etableres et kontrollsystem som forhindrer at det blir deponert forurensede masser. Det 
må også settes krav til dokumentasjon over hvilke masser som blir deponert, og hva de 
inneholder. Videre bør det gjøres en analyse av hvilken effekt mulig deponering av forurensede 
masser kan få. Fylkesmannen forventer at det utredes renserdammer og minner om at suspendert 
stoff kan medføre forurensning.

Fylkesmannen forutsetter at massene som planlegges mottatt tilfredsstiller kravene til rene 
masser, slik at det kun tilføres ”ikke forurensede, naturlige masser”, jf. forurensningsforskriften 
kapittel 2-3 første ledd bokstav a:

”forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige
stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til dette 
kapitlet, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må 
likestilles med disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige 
stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er 
planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. Grunn som danner syre eller 
andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som 
forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert,”

Fylkesmannen ser at det ofte settes som vilkår i vedtak etter forurensningsforskriften kapittel 4 at 
massene skal være ”rene”. Definisjonen av ”rene masser” er uklar, noe som medfører at 
tiltakshaver ofte bruker næringsavfall som tegl og betong ved slike utfyllinger.

Næringsavfall skal i henhold til forurensningsloven § 32 leveres til godkjent deponi eller 
behandlingsanlegg etter forurensningsloven, med mindre avfallet brukes til nyttig formål eller 
gjenvinnes. Forutsetningen for at næringsavfall kan tas i bruk til nyttige formål eller gjenvinnes 
er at det kan dokumenteres at bruken ikke medfører fare for forurensning eller skaper et 
avfallsproblem i henhold til forurensningsloven §§ 7 og 28. Ved å ta i bruk næringsavfall som 
betong og tegl i forbindelse med bakkeplanering må det derfor kunne dokumenteres at bruken av 
avfallet er til nyttige formål, og at det ikke medfører fare for forurensning eller skaper et 
avfallsproblem. En slik dokumentasjon foreligger sjelden.

Fylkesmannen anbefaler derfor 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 
vi 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. 



For øvrig viser vi til Dispensasjonsveilederen utarbeidet av Fylkesmannen og fylkeskommunen. 
Videre gjør vi oppmerksom på andre aktuelle overordnede føringer som skal ivaretas i 
kommunens vurdering av dispensasjonen, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 
10. april 2014 (www.fmoa.no under «plan og bygg, arealforvaltning»).

Konklusjon
Fylkesmannen vil fraråde at det gis dispensasjon til etablering av omsøkte deponi/bakkeplanering 
på Kvestad gård i Ås. Etter vår vurdering vil tiltaket kunne ha vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn og på grunn av sitt omfang vil tiltaket utgjøre en betydelig forurensningsfare. Vi mener 
derfor at det bør utarbeides en reguleringsplan. Fylkesmannen ber om å få tilsendt vedtak i saken 
og vil vurdere å påklage saken dersom kommunen gir dispensasjon.
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