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R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet 
planområde 
 

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/00341-25 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.11.2014 
Kommunestyret            

 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtas forslag til nytt planområde for 
reguleringsplanarbeid for E18 Retvet-Vinterbro som vist i kart datert 26.8.2014. Det 
utvidete planområdet erstatter planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-
Vinterbro, datert 19.6.2014. 
 
Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunedelplan for E18 Akershus grense - Vinterbro 
R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - Fastsatt planprogram 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 

 Forhåndsvarsling     26.08.2014 

 Offentlig ettersyn  26.08.2014 - 17.09.2014 

 Behandling etter PBL § 3-7    - 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø    06.11.2014 

 Kommunestyret     19.11.2014 
 
Vedlegg: 
1. Følgebrev 23092014.pdf 
2. Varsel om utvidet planområde - signert 26.08.2014 
3. Planområde Ås og Ski kommune 
4. Planområde Ås kommune 
5. Merknadsbehandling med kommentarer 
6. Planprogram E18 Retvet - Vinterbro 19062014 
 

Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter. 
 

Vedtak i saken sendes til: 

 Statens vegvesen 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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 Akershus fylkeskommune 

 Andre berørte parter 
 
 
SAKSUTREDNING 
 

Fakta i saken 
Statens vegvesen har i etterkant av vedtak av planprogrammet for E18 Retvet-
Vinterbro sett at det innenfor det tidligere varslede planområdet vil være vanskelig å 
finne tilstrekkelige egnede arealer til massedeponi. Vegvesenet har derfor varslet et 
utvidet planområde.  

Utvidelsene er markert med rød stiplet linje. 
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Når ny E18 bygges vil det bli nødvendig å flytte masser som ikke kan brukes i 
veianlegget. Massene skal flyttes til egnede områder i nærheten av anleggsområdet. 
Deponering av masser vil pågå i en tidsavgrenset periode, og arealene vil bli 
tilbakeført som LNF-områder og istandsatt enten som skogsareal eller jordbruksareal 
etter anleggsperioden. De ulike områdene som vurderes til deponi vil inngå i 
forslaget til reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro og skal konsekvensutredes som 
en del av denne.  
 
Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av 
2015, med politisk behandling i 2016. 
 
De aktuelle områdene i Ås kommune er Rustadmåsan, Myrvoll og området nord for 
dagens E18, vest for Prestegårdskogen. Det utvidede området for deponi ved 
Rustadmåsan ligger i Ås kommune, de to andre ligger i kommunegrensa mellom Ås 
og Ski kommune. 
 
Offentlig ettersyn 
Statens vegvesen varslet 26.8.2014 et utvidet planområde for 
reguleringsplanarbeidet for å inkludere areal til deponi. Varselbrev ble sendt til 
berørte grunneiere, Ski og Ås kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
Akershus fylkeskommune, med frist for innspill 17.9.2014. Med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 3-7 fikk Statens vegvesen, etter vedtak i kommunen, myndighet til å 
utføre de forberedende oppgavene. Det kom totalt 8 innspill til varselet. Disse var fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og seks grunneiere. 
Alle merknadene er svart ut av Statens vegvesen i vedlagte merknadsbehandling. 
Merknader er også vedlagt saken i sin helhet. Under vil kun merknader som gjelder 
Ås kommune gjengis: 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen viser til uttalelse i forbindelse med oppstart datert 17.02.2014, og ber 
om at merknader til oppfyllings- og deponiområder også legges til grunn for det 
utvidede planområdet, og at de nye arealene konsekvensutredes. Det fremgår ikke 
hva slags markslag de nye arealene har. Fylkesmannen forutsetter at 
oppfyllingsarealer som foreslås er egnet til dette, og at arealene tilbakeføres til LNF-
formål. Videre viser fylkesmannen til Ny-jordprosjekt, der forutsetninger for god 
tilbakeføring av dyrket mark beskrives. 
 
2. Akershus fylkeskommune 
Fylkesrådmannen har vurdert det utvidete planområdet med tanke på behov for 
avklaring av forholdene til automatisk fredede kulturminner og konkluderer med at 
det er behov for ytterligere registreringer i områder 1.3, 1.4, 2.2 og 2.3. Videre 
påpeker fylkesrådammen at område 1.1 og 1.2 er allerede innenfor den tidligere 
budsjetterte E18- traséen og ny jord-prosjektet.  
 
De fleste foreslåtte områder er søkk i terrenget med lavt potensial for 
kulturminnefunn, men med skråninger på sidene som vurderes å ha høyt potensial 
for funn. Område 1.3 og 1.4 har kulturminner i umiddelbar nærhet. Det knytter seg 
stor usikkerhet til tidligere registreringers kvalitet (Askeladdens ID 39482, 19904, 
31542, 39414 og 75445) og disse må kontroll registreres i forbindelse med 
deponiregistreringen. Område 2.2 har noe dyrket mark og det er aktuelt å 
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gjennomføre maskinell sjakting. Område 2.3 er stort sett en grøftet myr med lavt 
potensial for funn av kulturminner, men skråningen i øst har høyt potensial og må 
prøvestikkes.  
 
Avslutningsvis krever fylkesrådmannen arkeologisk registrering av planområdet i 
henhold til kulturminneloven § 9.  
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen har vurdert innspillene og vegvesenets kommentar til disse, og har 
ingen ytterligere kommentarer. Ingen av innspillene er kritiske til foreslåtte områder i 
Ås kommune. Det anses som positivt at arealene skal opparbeides som LNF-
områder etter at anleggsarbeidene er avsluttet. 
 
Vurdering 
Rådmannen har forståelse for behovet for deponier i tilknytning til utbyggingen av 
E18 og anbefaler at utvidet planområde for E18 Retvet-Vinterbro vedtas som vist på 
kartutsnitt. Om arealene er egnet til deponi eller ikke vil vises gjennom 
konsekvensutredning etter pbl § 4-2 av alle de foreslåtte områdene for massedeponi. 
I denne prosessen vil det også bli vurdert hvor mange og hvor store arealer det er 
behov for. Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2015, og det vil bli 
anledning til å gi høringsuttalelser til foreslåtte deponiområder gjennom høringen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 


