
Dok.
nr 

Kommu
ne 

Avsender Merknad/innspill SVVs vurdering Konklusjon 

116 Ski Henrik 
Amundsen 

Uttalelsen gjelder mulig deponi ved 
Auerud.  
Grunneier Auerud, gnr. 7, bnr.12.  

1. Mener forslaget er et godt tiltak. 
Har adkomst gjennom Bråte gård i 
dag, vil få direkte adkomst fra 
dagens E18 når ny E18 er ferdig. 
Bratt terreng fra dagens E18 til hans 
eiendom, og mener det er en veldig 
god ide å fylle opp.  
2. Eiendommen er nesten på 
vannskillet mellom Østensjøvannet 
og Kråkstadelva.  
3. Forutsetter at dersom bygningene 
på eiendommen må rives, kan han få 
tillatelse til å bygge nytt oppå 
deponiområdet. 
4. Antar at fyllmassene er morene 
og egnede fyllmasser.  
5. Spør om muligheten for å utvide 
deponiet østover mot Bråte gård, 

1. SVV tar dette til etterretning. 
2. SVV tar dette til etterretning. 
3. Dette må avklares med Ski 
kommune, men SVV har ingen 
motforestillinger mot at nye 
bygninger erstatter de gamle. 
4. Hvilke fyllmasser som skal 
legges hvor, er ikke avklart. 
Uansett skal deponiene lukkes og 
tilbakeføres til landbruk eller 
skogbruk. 
5. For å gjøre en slik utvidelse må 
også planområdet utvides og 
gjennomgå en ny høringsrunde.  
VI kan derfor ikke ta med 
utvidelsen på det nåværende 
tidspunkt. Hvis det i løpet av 
planprosessen viser seg at det er 
naturlig og ønskelig å inkludere 
det omtalte arealet i deponiet, vil 
vi gjennomføre en ny 

Ingen endring 
av 
planområdets 
avgrensning. 



fordi området er for bratt i dag. varslingsrunde for dette. 

120 Ski Tor Kirste Uttalelsen gjelder mulig deponi ved 
Retvet. 

Eier av gnr 33 bnr 2-4.  
1.Skogseiendom, ingen planer om 
hogst i nær fremtid.  
2. Bunn av dalsøkk er flat og 
myrlendt. Dårlig bunn. Ønskelig 
med drenering som følge av dette.  
3. Anleggsvei til området må legges 
på dyrket mark.  
4. Opplyser om at det er rift om å få 
bruke nærliggende område som 
fyllplass.  
5. Opplyser om vernet område i 
nærheten.  
6. Er ikke interessert i fyllplass. 

 
 

1. SVV tar dette til etterretning. 
2. Vi tolker «dårlig bunn» som en 
antydning om dårlige 
grunnforhold. Dette vil bli 
undersøkt i det videre 
planarbeidet. Vannhåndtering og 
drenering og behovet for dette er 
også en del av planarbeidet. 
3. Hvilke areal en anleggsvei skal 
ligge på er foreløpig ikke klart, 
men det er lite trolig at den vil 
berøre denne eiendommen. 
4. Vi antar at det er Hanakropp 
som det opplyses om. Dette er et 
privat planforslag som ikke har 
noe med E18- prosjektet å gjøre, 

Ingen endring 
av 
planområdets 
avgrensning. 



og vi må sørge for å regulere 
tilstrekkelig deponikapasitet til 
eget anlegg. 
5. SVV er klar over kartlagte 
naturtyper i området. Dette vil bli 
belyst i den videre 
konsekvensutredningen. 
6. SVV merker seg kommentaren 
og vil prøve å imøtekomme 
grunneiere så langt det lar seg 
gjøre. Vi viser for øvrig til punkt 4 
over. 

 
 
 
 
 

 



122 Ski Knut Erlend 
Bergan m.fl. 

Uttalelsen gjelder mulig deponi ved 
Retvet. 
Direkte berørt grunneier. 
Har enkelte punkter som er avgjørende 
for om de vil være positive til 
massedeponi på Retvet.  
1. Tiltaket må ikke være til hinder for 
allerede etablert drift på eiendommen. 
2. Anleggsvei må gjerdes inn med 
porter slik at tilstøtende beiteareal kan 
opprettholdes. 
3. Gjerder og porter på bekostes av 
SVV. 
Anleggsvei må etableres slik at minst 
mulig dyrket mark og beiteareal blir 
berørt. 
4. Anleggsvei forutsettes fjernet og 
istandsatt etter endt virksomhet. 
5. Vil ikke ha anleggstrafikk over 
gårdstunet.  
6. Bekymret for anleggsstøy og ønsker 
avbøtende tiltak hvis nødvendig. 
7. Ønsker kortest mulig 

1 og 2. Vi vil prøve å ivareta 
grunneiers interesser så langt det er 
mulig. SVV prøver vanligvis å skille all 
anleggstrafikk / anleggsarbeid fra 
annen trafikk og drift.   
3. SVV vil bekoste all nødvendig 
sikring av anleggsområdet.  For øvrig 
se punkt 1 og 2. 
4. SVV tar dette til etterretning.  
5.Se punkt 1 og 2. 
6. SVV som byggherre må forholde 
seg til grenseverdier for anleggsstøy 
etter gjeldende lovverk (T -1442). 
7. Vi kan ikke antyde eller forutsi 
lengden på anleggsperioden nå. For 
øvrig tas innspillet med i det videre 
planarbeidet. 
8. Innspillet tas med i det videre 
planarbeidet. Det vil gjøres 
landskapsvurderinger ved 
utformingen av deponiene. 
9. Deponiene skal lukkes og 
tilbakeføres til landbruk eller 

Ingen endring 
av 
planområdets 
avgrensning. 



anleggsperiode, og ikke over 6 
måneder. Krever bestemmelser for 
arbeidstid/anleggsdrift på dagtid og i 
helger. 
8. Massedeponiet må planeres slik at 
det harmonerer med landskapet det 
ligger i.  
9. Deponiet må bygges opp slik at det 
tilfredsstiller kravene i Ny jord- 
prosjektet. 
10. Utvidet planområdet må ses i 
sammenheng med øvrige områder på 
eiendommen som er med i Ny jord- 
prosjektet. 

skogbruk. Områdene vil inngå i 
regnskapene for Ny jord og har like 
høye krav til kvalitet som øvrige Ny 
jord- områder. 
10. Dette tas til etterretning. 
 
 

123 Ski og 
Ås 

Fylkes-
mannen i 
Oslo og 
Akershus 

Viser til uttalelse til oppstart av 
reguleringsplan datert 17.03.14. Ber 
om at merknader til oppfyllings- og 
deponiområder også legges til 
grunn for det utvidede planområdet, 
og at også de nye arealene 
konsekvensutredes. Det fremgår 
ikke hva slags markslag de nye 
arealene har. Forutsetter at 

SVV tar dette til etterretning. Ingen endring 
av 
planområdets 
avgrensning. 



oppfyllingsarealer som foreslås er 
egnet til dette, og at arealene 
tilbakeføres til LNF- formål. Viser til 
forutsetninger for god tilbakeføring 
av dyrket mark i Ny jord- prosjektet, 
herunder krav for å unngå 
jordpakking, bevaring og krav til 
matjordlag, erosjonsforebygging og 
hydrotekniske tiltak. 

124 Ski Bjørn R. 
Langerud og 
Øystein 
Angell 

Uttalelsen gjelder mulig deponi 3.1 
ved Myrvoll/Moseby. 
Er eiere av gnr. 21 bnr. 9 (Angell) og 
gnr. 21 bnr. 10 (Langerud). 
1. Har i utgangspunktet ikke sterke 
innvendinger mot forslaget. 
2. Forutsetter at drenering på deres 
eiendommer blir fullt ivaretatt hvis 
deponiene realiseres, og ønsker en 
garanti fra SVV om at de 
hydrologiske forhold ikke forverres 
på eiendommene. 
Ønsker å få svar på følgende 
spørsmål:  

 
 
 
1. SVV tar dette til etterretning. 
2. I den videre planleggingen av 
deponiene for E18 vil oppbygging og 
nødvendig vannhåndtering være en 
viktig del. Nåværende situasjon vil 
kartlegges, og fremtidig drenering vil 
planlegges. Vi har et mål om at 
tilgrensende arealer ikke skal 
påvirkes av tiltaket og vil etterstrebe 
dette. SVV kan allikevel ikke gi 
garantier for at en nåværende 

Ingen endring 
av 
planområdets 
avgrensning. 



3. Hvorfor er akkurat dette området 
valgt til deponi? 
4. Hvilke kriterier for valget er 
vektlagt og på hvilken måte? 
5. Hvordan blir arbeidet med 
deponiet lagt opp, og når skal det 
gjennomføres? 
6. Hvordan blir områdene seende ut 
når arbeidet er avsluttet? 

situasjon ikke endres.   
3. I søket etter massedeponier har vi 
gjennom en foreløpig 
mulighetsstudie vurdert terrengform, 
natur- og kulturverdier, samt nærhet 
til ny E18 (kortest mulig transport av 
masser). Dyrket mark er ikke med i 
søket. Området ved Myrvoll/Moseby 
er vurdert som muligens egnet etter 
disse kriteriene. I det videre 
reguleringsplanarbeidet vil 
egnetheten vurderes nærmere og alle 
arealene fra mulighetsstudien 
gjennomgå en konsekvensutredning. 
I denne planprosessen vil arealene fra 
mulighetsstudien blir enten vurdert 
egnet og regulert til deponi, eller 
uegnet og forbli som de er i dag. 
4. Se punkt 3. 
5. Det er for tidlig å svare på hvordan 
deponiene vil bygges opp. Arbeidet 
vil skje i forbindelse med 
massetransport av overskuddsmasser 



fra ny E18. Bygging av E18 er 
planlagt i perioden 2018 – 2022. Det 
er fremdeles usikkert om/ når 
akkurat dette deponiet vil tas i bruk.  
6. Deponiene skal lukkes og 
tilbakeføres til landbruk eller 
skogbruk. I praksis vil det legges et 
topplag av enten skogsmark eller 
jordbruksjord på toppen av 
deponiene. Det vil gjøres 
landskapsvurderinger ved 
utformingen av deponiene. 
 
 

125 Ski Kjell Bråte Uttalelsen gjelder mulig deponi ved 
Auerud.  
Eier av gnr. 7 bnr. 4. 
1. Er usikker på om det er snakk om et 
permanent eller midlertidig deponi. 
Hvis permanent deponi som skal toppes 
med matjord, kan området gjerne 
utvides mot øst, fordi dette er et bratt 
areal som i praksis er for bratt for 

 
 
 

1. Det er permanent deponi som 
er hensikten å anlegge. Ved 
Auerud vil det være aktuelt å 
legge ut deponiet til dyrket mark, 
siden det delvis ligger på dyrket 
mark i dag. For å gjøre en slik 

Ingen endring 
av 
planområdets 
avgrensning. 



moderne drift (foreslått areal er skravert 
på vedlegg). 

utvidelse må også planområdet 
utvides og gjennomgå en ny 
høringsrunde.  VI kan derfor ikke 
ta med utvidelsen på det 
nåværende tidspunkt. Hvis det i 
løpet av planprosessen viser seg 
at det er naturlig og ønskelig å 
inkludere det omtalte arealet i 
deponiet, vil vi gjennomføre en ny 
varslingsrunde for dette. 

126 Ski og 
Ås 

Akershus 
fylkeskomm
une 

1. 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. 
2. Område 1.1 og 1.2 er allerede 
innenfor den tidligere budsjetterte E18- 
traséen og ny jord-prosjektet. 
3. De fleste foreslåtte områder er søkk i 
terrenget med lavt potensial for 
kulturminnefunn, men med skråninger 

1-7. SVV tar dette til etterretning. 
 

Ingen endring 
av 
planområdets 
avgrensning. 



på sidene som vurderes å ha høyt 
potensial for funn. 
4. 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. 
5. Område 2.2 har noe dyrket mark og 
det er aktuelt å gjennomføre maskinell 
sjakting. 
6. 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. 
7. Fylkesrådmannen krever arkeologisk 
registrering av planområdet ihht 
kulturminneloven § 9.  



127 Ski Fredrik 
Kallum 

Uttalelsen gjelder mulig deponi ved 
Retvet. 
Grunneier av gnr. 35 bnr. 2. 
 
Har mottatt varsel om arkeologiske 
undersøkelser ved prøvestikk med 
spade. Ber om nærmere avklaring av 
inngrep på sin eiendom og mener at 
inngrep på hans eiendom ikke er 
inntegnet på tilsendt varsel om endring 
av plangrense pga. massedeponi. 

 
 
Eiendommen vil kunne bli berørt av 
mulig deponi på Retvet fordi det 
grenser opp til deponiområdet. Det 
er lite sannsynlig at eiendommen blir 
berørt i vesentlig grad. 
 

Ingen endring 
av 
planområdets 
avgrensning. 

 


