
Tilsynsrapport - Drøbakveien Jord og Hagesenter 
 

Dato for tilsynet: 13.06.2014 

Adresse for tilsynet: Drøbakveien 191, 1430 Ås 

GNR/BNR: 16/1  

Hjemmelshaverinformasjon: Per Ove Siggerud, Nyveien 76, 1430 Ås 

Tilstede under tilsynet: Per Ove Siggerud (hjemmelshaver), Jens Hertzberg og Guro Holte 

(Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen), James M. Greatorex (Plan- og 

utviklingsavdelingen, Ås kommune) 

Tema: Kontroll av massehåndtering 

Bakgrunn 

Ås kommune deltok på et uanmeldt tilsyn 17.12.2013, sammen med Fylkesmannen, på Drøbakveien 

Jord og Hagesenter. Hensikten var å kontrollere massehåndtering etter tips om at hjemmelshaveren 

hadde mottatt masse som kunne være forurenset. Det viste seg at hjemmelshaveren hadde tatt i 

mot ulike type masser i strid med gjeldende reguleringsbestemmelse 3 b. Det skal bare tilføres rene 

jordmasser til området, og muligens også etter forurensningslovens § 7. Dette omfattet bl.a. veisop, 

masser fra tømming av sandfang, boreslam og masser fra byggevirksomhet. Fylkesmannen ga 

hjemmelshaveren pålegg etter forurensningsloven om at mottak av massene (med unntak av masser 

fra brønnboring) måtte opphøre med øyeblikkelig virkning. Se for øvrig Fylkesmannens kontroll 

rapport fra tilsynet (360-sak 13/05753-3). 

 

I forbindelse med en annen kontroll vedrørende lossing og lagring av RDF baller, gjennomført av 

Bygg- og geodataavdelingen 02.06.2014, ble det observert levering av masser på området. Disse 

massene var i henhold til utseende og omfang av en annen type enn kun masser fra brønnboring. 

Fylkesmannen ble informert om dette og et nytt uanmeldt tilsyn ble avtalt for å kontrollere 

massehåndtering på området 13.06.2014. 

 

Resultat fra tilsynet 

Områdene L2 Jordproduksjon og L3 Fangdam i Reguleringsplan for brannstasjon m.m. på Haug gård, 

GNR 16 BNR 1 (Plan nr.: R-256) ble befart. I tillegg ble et område befart like nordvest for planområdet 

der det hadde blitt deponert og planert ut masser. Dette område ligger innenfor LNF, i henhold til 

kommuneplanens arealdel. Se vedlegg 1. 

 

Avvik 1: Det tilføres masser til området som ikke er rene jordmasser og defineres som avfall 

Områdene L2 og L3, innenfor reguleringsgrensen, preges av en stor mengde avfall som finnes både 

på overflaten og blandet inn i massene på områdene. Avfallet består av metal gjenstander, trevirke, 

elektriske kabler, plast, tøy, teglstein, betong og asfalt (se bilder 1-3). Slikt materiale med opprinnelse 

fra bygg- og anleggsvirksomhet defineres som avfall jfr. forskrift om tekniske krav til byggverk 



(Byggteknisk forskrift) § 9-5 andre ledd, samt Lov om forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven) § 27. 

 

 
 

Bilder 1 og 2: Avfall blandet med stein og jord (L2) 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 3: Asfalt m.m. ved fangdammen (L3) 



 

I tillegg oppbevares sprengstein på området som typisk inneholder sprengstoffrester bestående av 

nitrater, ammonium, ammoniakk samt andre nitrogenforbindelser. 

 
Bilde 4: Sprengstein og betongplate (L2) 

 

Mottak og oppbevaring av avfall på området er et avvik fra reguleringsbestemmelser: 

3 a. Landbruksområde L2 og deler av L3 skal benyttes til jordproduksjon/jordsorteringsanlegg, samt 

til øvelsesområde for brannvesenet. 

3 b. Det skal bare tilføres rene jordmasser til området. 

 

I tillegg er oppbevaring av avfall og sprengstein et avvik fra Lov om forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven), § 28 (forbud mot forsøpling) og § 7 (plikt til å unngå forurensning). 

 

Avvik 2: Det er tilført masser utenfor reguleringsgrensen på tilgrensende LNF-området 

Utenfor planområdets grense i nordvest er det tilført masser i et område som har arealformål 

landbruk-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel (bilde 5). Disse massene inneholder 

også avfall og det ble funnet plastrester og knust teglstein. Dette inngrepet er et avvik fra 

kommuneplanens arealdel samt forurensningslovens § 28 (forbud mot forsøpling). Det er også i strid 

med jordloven. 



 
Bilde 5: Masser tilført tilstøtende LNF-området også inneholder avfall. Legg merke også til fyllingen 

høyere opp i bildet 

 

Avvik 3: Det er ikke etablert en vegetasjonsskjerm av trær langs hele landbruksområdets vestside  

Langs innkjørselen til planområdet ved L1 er det plantet noen få trær på en kort strekning. Dette er 

et avvik fra reguleringsbestemmelse 3 e. Det skal langs hele landbruksområdets vestside – L1 og L2 - 

etableres en vegetasjonsskjerm av trær. Denne skal være ferdig etablert før området tas i bruk til 

jordsortering og øvelsesområde. 

 

Konklusjon 

Planområdet (L2 og L3) og et område like nord for dette, innenfor LNF-området, preges av en stor 

mengde avfall som finnes både på overflaten og blandet inn i massene på områdene. Dette utgjør 

avvik i henhold til reguleringsbestemmelser 3 a. og 3 b., forurensningslovens §§ 7 og 28, samt 

kommuneplanens arealdel. Tiltaket i LNF-området er også i strid med jordloven. I tillegg er det ikke 

etablert en vegetasjonsskjerm av trær langs hele landbruksområdets vestside (L1 og L2); dette 

avviker fra reguleringsbestemmelse 3 e. 

 

Oppfølging 

Hvis jordproduksjon skal fortsette i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser, så må det 

presiseres at dette er kun under forutsetning at jordmassene som tilføres området er rene naturlige 

masser som ikke ansees som forurenset. Tilførsel til området av næringsavfall, som tegl, betong o.l., 

samt sprengstein er dermed ikke akseptabel. 



 

Avfall som finnes både innenfor planområdet og i masser tilført det tilstøtende LNF-området må 

fjernes og leveres til godkjent mottak. Leveringen må dokumenteres med kvitteringer. Inngrepet i 

LNF-området skal tilbakeføres til dyrket mark. Det skal plantes en vegetasjonsskjerm av trær langs 

hele landbruksområdets vestside. 

  



Vedlegg 1: Planområdet (ortofoto 2012) 

 

 


	Tilsynsrapport - Drøbakveien Jord og Hagesenter

