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Gnr 24 bnr 1 As kommune. Uttalelse til søknad om etablering av ny
dyrkingsjord

Vi viser til epost 26.3.14 der det bes om en uttalelse fra landbrukskontoret i Follo til

ovennevnte sak. Vedlagt epost var bl.a. forespørsel fra Follo Prosjekt AS vedrørende

etablering av ny dyrkingsjord, utfylling-bakkeplanering på eiendommen Kvestad, gnr

24, bnr 1i As kommune, samt svar fra bygnings- og reguleringssjefen av 11.04.2013,

sak nr. 13/294-3/GB. Landbrukskontoret mottok 10.03.14 nabovarsel fra Follo

Prosjekt AS vedrørende tiltaket. Dette er ikke besvart. Landbrukskontoret i Follo er

As kommunes fagkontor for landbrukssaker og gir sin uttalelse til kommunen som

grunnlag for behandling av søknaden om tillatelse til å gjennomføre tiltaket.

I sitt brev viser tidligere bygnings- og reguleringssjef til drøfting av saken i

kommunens administrative planforum. Her er tiltaket vurdert som «et mindre

omfang» og det kreves ikke reguleringsplan. Det står at saken oversendes

landbrukskontoret til uttalelse før den behandles i Hovedutvalg for teknikk og miljø.

Det konkluderes med at saken kan fremmes som en byggesøknad uten forutgående

regulering.

Det framgår av henvendelsen fra Follo prosjekt at tiltaket dreier seg om oppfylling og

planering av et område på ca 90 dekar i tilknytning til tidligere oppfylling som ble

utført i forbindelse med utbygging av E6 på 1990-tallet. Arealet ligger langs E6 på

vestsiden, ca 500 m nord for Korsegårdskrysset. Arealet er tidligere skogsmark. Det

skal brukes noe stedlige masser i tillegg til tilkjørte rene masser av jord, stein og leire.

Det antydes et omfang av tilkjørte masser på ca 150 000 m3. Dette vil utgjøre

anslagsvis 15000 lastebillass.

Landbrukssjefens vurdering:

Postadresse
Postboks 183
1431 ls
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Besøksadresse
Skoleveien 3

Telefon  64 96 20 87  Org.nr.  964 948 798
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Landbrukssjefen forholder seg til kommuneplan for As der det i bestemmelsenes §1
står:  «For tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, som etablering
av deponier og bakkeplanering, kreves alltid reguleringsplan».

Landbrukssjefen er overrasket over at det i denne saken er konkludert med at tiltaket
er av mindre omfang som ikke krever reguleringsplan. Landbrukssjefen er av den
oppfatning at dette vil være et massedeponi av betydelig omfang, noe som etter As
kommunes kommuneplanbestemmelser skal utløse krav om reguleringsplan. Dette
ville 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.

Landbrukssjefen viser til at saken er henvist til behandling i Hovedutvalg for teknikk
og miljø, og forutsetter at hovedutvalget klart anviser hvor grensen skal gå mellom
masseforflytning av større eller mindre omfang.

Rent landbruksfaglig vil det være vanskelig å oppnå dyrkingsjord av god kvalitet ved
oppfylling av tilkjørte masser. Det blir ofte problemer med pakkingsskader på leirjord,
stein i dyrkingssjiktet og for lite matjordlag. For å oppnå best mulig dyrkingsjord 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 meter. Det må tas vare på eventuell matjord som skal
tilbakeføres som topplag. I dette tilfellet vil det være lite matjord på stedet. Avslutning
av fyllingskanter må ikke være brattere enn helning1 :3 og kanten må tilsås med gras
eller tilplantes med skog. Anleggsområdet må sikres mot avrenning og erosjon til
omgivelsene under anleggsperioden. Ny dyrka jord må sikres med nødvendige
erosjonshindrende tiltak.

Det går fram at det er gjort en arkeologisk undersøkelse i området og det er gjort
funn av flint og steinalderboplass. Av kartet som følger nabovarselet ser det ut til at
funnstedet ikke skal berøres. Det er viktig at avgrensing av området kommer klart
fram i en eventuell byggesøknad.

Dersom det ikke kreves regulering vil tiltaket være søknadspliktig etter forskrift om
nydyrking, hjemlet i jordloven. Det forutsettes at det framlegges en fullstendig og
detaljert plan for arbeidet.

Med hilsen

Lars Martin Julseth
Landbrukssjef
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