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GNR 24 BNR 1 KVEST AD GÅRD  -  OPPFYLLING OG ETABLERING A V NY
DYRKNINGSJORD
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK-ETT-TRINNS
SØKNADSBEHANDLING

Søknaden fremmes på vegne av grunneier Karl Magnus Løken.

I forbindelse med utbyggingen av E6 og Korsegårdskrysset, ble det i regi av Statens vegvesen

foretatt utfylling og planering av overskuddsmasser og etablering av ca. 50 da ny

dyrkningsjord på gården.

Grunneieren ønsker nå å foreta videre etablering av dyrkningsjord ved utfylling/oppfylling og

planering av arealer i tilknytning til den tidligere utfyllingen. Ny dyrkningjord blir på ca. 90

da. I tillegg vil ca 10 da av eksisterende dyrkningsjord arronderes.

Utfylling/oppfylling og planering er tenkt foretatt ved at det i tillegg til noe bruk av stedlige

masser, tilkjøres og deponeres rene overskuddsmasser (jord, stein og leire) fra anlegg i
distriktet. Beregnedes masser for oppfylling/utfylling er om lag 240 000 m?.

Vedlagt ligger søknad om tillatelse til tiltak- ett-trinns søknadsbehandling for gnr. 24 bnr. 1

teig 2, Kvestad gård i Ås kommune. Omsøkt tiltak gjelder oppfylling av masser til nivå angitt

på vedlagte terrengplan i mål 1: 1000 datert O1.04.14. Den aktuelle eiendommen er uregulert

og er i kommuneplan for Ås 2011-2023 angitt som LNF-område. Etter endt oppfylling skal

området opparbeides som jordbruksareal for Kvestad gård og vil derfor være i tråd med

formålet i kommuneplanen. Utfyllingen/oppfyllingen omfatter ca. 100 mål innenfor gnr. 24

bnr. I - teig 2. Tiltaket vurderes å ligge innenfor tiltaksklasse 1, og det vil derfor ikke være

nødvendig med uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering.

Det ble avholdt forhåndskonferanse i saken, den 03.01.13, og en forespørsel om fritak fra krav

om reguleringsplan ble innsendt til Ås kommune 24.01 .13. Saken ble drøftet i kommunens

administrative planforum den 28.02.13 og følgende uttalelse ble da gitt:

Konsulenter innen prosjektledelse, anleggs- og byggeledelse, forretningsforsel, reguleringsarbeid og kommunalteknikk.

Utforer eiendomsforvaltning, tilstandskontroll/rehabilitering.
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« Ca. 90 dekar stubbmark, som endres fra skog til dyrket mark vurderes som et positivt tiltak.

Formålet, LNF, endres ikke. De vanlige temaene må sjekkes ut (viltkorridor, kulturminner

m.m.). I kommuneplanen bestemmelse §1 står det at «For tiltak som innebærer

masseforflytning av et større omfang, som etablering av deponier og bakkeplanering, kreves

alltid reguleringsplan.» Denne vurderes som et «mindre omfang», og det kreves derfor ikke

reguleringsplan (og heller ikke dispensasjon fra kommuneplanen). Saken oversendes

landbrukskontoret til uttalelse, for den behandles i HTM (Hovedutvalgfor teknikk og miljo).»

Tiltaksområdet er nå befart av biolog, arkeolog fra Akershus Fylkeskommune og geotekniker

fra Sweco Norge AS.

Kulturminneundersøkelser
Registrering av kulturminner ble gjort i perioden 26.09.13-1 0.10.13 av Kristin Orvik for

Akershus Fylkeskommune. Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne og et ikke

fredet løsfunn. På bakgrunn av disse funnene har vi valgt å unnlate disse områdene i

utfyllingen/oppfyllingen. Kulturminnene er avmerket på vedlagte terrengplan. Se også

vedlagte registreringsrapport datert 14.01.14.

Na turmangfold
Potensiale for biologisk mangfold ble vurdert av biolog Arne E. Laugsand, BioFokus, den

24.09.13. Det ble ikke registrert vegetasjonstyper eller naturtyper som krever spesielle hensyn

i området. Det er heller ikke registrert andre artsforekomster i området på Artskart eller ved

befaring som krever spesielle hensyn. Rapport utarbeidet av BioFokus ligger vedlagt.

Geoteknisk vurdering
Sweco Norge AS har gjort en geoteknisk vurdering av stabiliteten til fyllingen og

grunnforholdene for området. Notatet er basert på befaring av området, 27.02.14, rapport fra

Statens vegvesen og samtaler med representanter fra Statens vegvesen.

Notatet konkluderer med at fyllingen ikke vil påvirke stabiliteten i området ved anvist

utførelse. Fyllingsfoten må etableres på faste masser, fortrinnsvis fjell og være stabil. Se

vedlagte notat; «Geoteknisk vurdering av oppfylling langs E6» datert 11.03 .14 og notat;

«Utforming av fyllingsfront» datert 04.04.14.

Overflatevann og drenering
Nedslagsfeltet for området er begrenset, og har en omtrentlig størrelse på 170 mål.

Overvann fra området er kun det som regner innenfor nedslagsfeltet, det er ingen tilsig fra

omkringliggende bekker eller vann.
Etter hvert som lagvis oppfylling foretas, skal mesteparten av overflatevannet ledes til

midlertidig fordrøyningsbasseng via åpne grøfter. Entreprenøren etablerer vannveier på

overflaten, mens oppfyllingen pågår, som leder vannet til kulvertene under E6.

Det danner seg en bekk gjennom området fra vest mot øst. I tillegg finnes det et tørrlagt

bekkedrag fra sørvest mot øst. Bekkelukking utføres med 300 mm betongrør. Rørene føres til

overvannskum og til eksisterende kulverter under E6.

Etter avsluttet utfylling/oppfylling og planering skal det etableres jordbruksdrenering som

føres til overvanns.kum. Fra kummen ledes vannet til kulverter under E6. Rørene har
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tilstrekkelig dimensjon for åta unna de begrensede vannmassene fra planområdet. Nye

gjennomgående hovedledninger for overvann etableres på ca. 1,5 m dybde. Omfanget og

avgrensningen av jordbruksdreneringen må vurderes på stedet.

Ettersyn og vedlikehold av bekkelukking/drenering bor gjøres jevnlig for å sikre at dette

fungerer optimalt.

Oppfylling
Oppfylling og planering av masser vil starte med aetablere stabil skråning av stablestein langs

E6. Se notat «Utforming av fyllingsfront» datert 04.04.14. Fyllingen vil holde seg innenfor

eksisterende gjerde og i minimum 10 m avstand fra veikant E6. Oppfyllingen vil foregå lagvis

og det skal kun deponeres rene jord-, stein- og leirmasser. Det tillates maksimalt 5 % røtter

innhold i massene. Masser der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger

normverdiene i vedlegg I av forurensningsforskriften, tillates ikke deponert. Den øverste

meteren av oppfyllingen skal være steinfrie masser som egner seg for jordbruksdrift.

Transport av masser skal fortrinnsvis foregå på hverdager mellom 07 .00 og 19 .00.

Oppfyllings-/planeringsområdet bør avsperres med låsbar bom slik at uvedkommende ikke

kommer inn på området og dumpe ulovlige masser.

Området skal fylles opp lagvis til de høyder som er angitt i terrengplan. Maksimal helning på

jordbruksarealet skal hovedsakelig ligge på 1:10, men for mindre områder kan 1 :8 aksepteres.

Ved oppfylling som angitt på terrengplan, vil mottaket kunne fylles opp med ca. 240 000 m3

masser.

Adkomstvei
Adkomstvei inn til området er den kommunale veien Kvestadveien. Veien er tidligere benyttet

til større massetransporter i forbindelse med E6 anlegget og er dimensjonert for denne typen

belastning. Det er ingen direkte oppsittere/naboer langs veien som vil bli sjenert av

massetransporten. Gm. 24 Bm. 7, 10 og 11 er de naboene som ligger nærmest adkomstveien.

Disse naboene er ikke varslet om tiltaket. Men disse naboene vurderes å ligge i såpass god

avstand fra oppfyllingsområdet og veien, at tiltaket vurderes ikke å medføre en stor belastning.

Nabovarsel
Tiltaket ble nabovarslet 25.02.14. Statens vegvesen og Landbrukskontoret er varslet om

tiltaket. Landbrukskontoret har uttalt seg til søknaden i brev av 27 .03.14. Uttalelsen ligger

vedlagt, men det er gitt en oppsummering av uttalelsen under.

Brev fra Landbrukskontoret datert 27.03.14
Landbrukssjefen er overrasket over at det i denne saken er konkludert med at tiltaket er av

mindre omfang som ikke krever reguleringsplan. Det vises til kommuneplanens bestemmelse

§1.

For å oppnå best mulig dyrkningsjord, er det viktig å unngå planering med bulldoser av våte

leirmasser. Slike masser bør kjøres inn på faste anleggsveier og legges ut med gravemaskin

med stor rekkevidde. Det må unngås større stein og rester av byggematerialer i topplaget.

Dette gjelder til frostfri dybde, minst 1,5 m. Avslutning av fyllingskanter må ikke være

brattere enn helning 1 :3 og kanten må tilsås med gras eller tilplantes med skog.
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Anleggsområdet må sikres mot avrenning og erosjon til omgivelsene under anleggsperioden.

Ny dyrka jord må sikres med nødvendige erosjonshindrende tiltak.

Avgrensing av området der det er gjort arkeologiske funn må komme klart fram i
byggesøknaden.

Tiltaket er søknadspliktig etter forskrift om nydyrking, hjemlet i jordloven. Det forutsettes at

det framlegges en fullstendig og detaljert plan for arbeidet.

Kommentar til merknaden
Tiltakshaver og ansvarlig søker forholder seg til uttalelse gitt av Teknisk etat i Ås kommune

den 11.04.13. Det ble her konkludert med at tiltaket er positivt og av et mindre omfang.
Undersøkelser som er nevnt i uttalelsen fra Teknisk etat, er gjennomført. Se vedlagte
rapporter.

Utførende entreprenør vil utføre oppfyllingen på en slik måte at ny dyrkningsjord vil være av
god kvalitet og at man unngår pakkingsskader. Ved tilkjøring av masser, vil eksisterende
anleggsvei benyttes så langt det er mulig under oppfyllingsarbeidet. Som tidligere beskrevet,
vil de øverste 1,5 meterne bestå av matjord med høy kvalitet. Skråning mot øst (langs E6) er
bygd opp etter anbefaling fra Statens vegvesen og geotekniker i Sweco Norge AS. Se også
vedlagte beskrivelse/detaljtegning av skråning. Det etableres et midlertidig
fordrøyningsbasseng for å hindre erosjon til vassdragene under anleggsperioden. Det vil
senere etableres landbruksdrenering for å unngå erosjon fra ny dyrket mark. Se beskrivelse av
drenering over.

Avgrensning av områder med kulturminner er vist på vedlagte plankart og disse områdene
berøres ikke av det omsøkte tiltaket.

Vi håper at innsendt dokumentasjon gir tilstrekkelig grunnlag for behandling av
søknaden. Vi imøteser en rask og velvillig behandling av saken.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Med hilsen
Follo Prosjekt a.s
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Maria Kalnæs Danielsen
Landskapsarkitekt MNLA

Vedlegg:
1. Ett-trinns søknad datert 14.04.14
2. Gjenpart av nabovarsel datert 24.02.14
3. Terrengplan 1:1000 datert 01.04.14
4. Oversiktskart
5. Søknader om ansvarsrett, 3 stk
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6. Gjennomføringsplan datert 14.04.14
7. Vurdering av biomangfold datert 11.10.13
8. Kul turminneundersøkelser datert 14.01.14
9. Geoteknisk vurdering datert 11. 03 .14
10. Uttalelse fra Landbrukskontoret datert 27.03.14
11. Utforming fyllingsfront datert 04.04.14

Kopi til : Karl Magnus Løken
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