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Hei – 
Dersom reguleringsbestemmelsene følges opp som forutsatt i teknisk plan er det vår oppfatning at 
konsekvensene av tiltaket for vannkvaliteten i Årungen vil være små. Vi anser at uttalelsen fra 
vannområdeleder i PURA også konkluderer slik. Det er kun rene jordmasser som skal benyttes til 
oppfylling av området. På plankartet er det anvist en plassering av en fangdam. Dette er den 
framtidige fangdammen etter at området er dyrket opp. Det forutsettes at denne plasseres slik at 
den fanger opp alt overflatevann fra planområdet slik at erosjonsmateriale sedimenteres før vannet 
slippes ut i kulvert under E6. Derfra ledes vannet videre til ytterligere en (eksisterende) rensedam 
nordøst for planområdet før det slippes videre til Årungen. Vi mener dette vil sikre minimal 
påvirkning på vannkvaliteten i Årungen på sikt.  
 
Under anleggsarbeidet må potensiell avrenning fra området samles opp i midlertidige fangdammer 
for sedimentasjon av partikler. Slik avrenningsforholdene på arealet er i dag vil det være nødvendig 
med 2 midlertidige fangdammer. Dette må beskrives og følges opp ved teknisk plan. 
Landbrukskontoret anser at reguleringsplanen med bestemmelser sikrer at risikoen for at 
vannkvaliteten i Årungen påvirkes av tiltaket vil være svært liten. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lars Martin Julseth 
Landbrukssjef 
Telefon 64 96 20 81 
Mobil 970 65 846 
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Hei Lars Martin! 
 

Reguleringsplanen for Kvestad gård var oppe i Kommunestyret til behandling 13. desember 2017. 

Saken ble utsatt for å innhente dokumentasjon om konsekvensene av tiltaket for vannkvaliteten i 
Årungen, på kort og lang sikt – se vedlegg. Jeg har også lagt ved reguleringskart- og bestemmelser. 

 



Etter henvendelse fra Ellen og Karl Magnus Løken har PURA v. Anita Borge kommet med en uttalelse
– se nedenfor. Mener du den er tilstrekkelig for å svare på det Kommunestyret ber om? Du må gjerne
også vurdere om reguleringsbestemmelsene er gode nok på dette området eller om noe kan/bør
endres.

Flott hvis du kan gi meg en tilbakemelding innen uke 9 – jeg er bortreist i uke 8 .

På forhånd takk!

Med hilsen
Greta Løkhaug
Rådgiver
Plan og utvikling
Telefon: 64 96 20 73

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

Tenk på miljøet før du printer ut denne e - posten

Hei og takk for tilsendte. Ref. også telefonsamtale 23.01.2018.

Vannområdet PURAs mål er å sikre god kjemisk og økologisk tilstand, tilnærmet naturlig, for
vannkvaliteten i Bunnefjorden med Årungen - og Gjersjøvassdraget, i tråd med vannforskriftens
føringer og forankringen i EUs vanndirektiv. All aktivitet som potensielt kan medføre forurensning av
vann (bekker, elver, innsjøer og hav) skal ha forebyggende og avbøtende tiltak som reduserer
forurensninge n til et minimum og aller helst eliminerer den helt.
Årungen er en sårbar resipient der vannkvaliteten overvåkes kontinuerlig i regi av vannområdet. I
henhold til kravene i vannforskriften skal vannkvaliteten forbedres én kvalitetsklasse innen 2021.
Effek tive og målrettede tiltak innen landbruk, kommunalt ledningsnett, avløp i spredt bebyggelse og
vei er avgjørende for å oppnå dette.

Aktiviteten med oppfylling av deponi og senere etablering av ny dyrkningsjord på eiendommen deres
er en potensielt foruren sende aktivitet. Det er imidlertid tatt inn forebyggende og avbøtende tiltak i
planene: Etablering av erosjonshindrende tiltak under anleggsperioden og etter ferdigstillelse,
rørlegging av utsatt bekkestrekning og plan for overvannshåndtering under og ette r anleggsdrift.
For at vannkvaliteten i Årungen ikke skal påvirkes i negativ grad av den beskrevne aktiviteten må de
opplistede tiltakene i teknisk plan følges fullt ut.

Anita Borge

Vannområdeleder PURA

”Vannområdet Bunnefjorden med Årungen - og Gjersj øvassdraget”
Postadresse: Postboks 183, 1431 Ås
Besøksadresse: Skoleveien 3, 1430 Ås
Tlf mobil: 97170864 / Tlf kontor: 64962086 / Fax: 64962089

http://www.as.kommune.no/
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