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Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 12.12.2013 -mindretallsanket:
HTM ber om at planprosessen fortsetter uten å avvente Akershus fylkeskommunes
regionale plan for masseforvaltning.
Vedtaket ble mindretallsanket av Høyre, FrP, Sp og MDG til behandling i
kommunestyret. Viser til Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.3 Mindretallsanke
(http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html).
Anken er registrert med dok.nr. 13/04082-11.
_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 12.12.2013:
Fungerende plan- og utviklingssjef innledet med å endre innstillingen til:
Videre arbeid med planforslaget for Nøstvedt deponi avventes inntil Akershus
fylkeskommunes regionale plan for masseforvaltning foreligger.
Ola Nordal (A) fremmet følgende forslag:
HTM ber om at planprosessen fortsetter uten å avvente Akershus fylkeskommunes
regionale plan for masseforvaltning.
Votering: (8 av 9 medlemmer)
Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt 5-4 (1H, FrP, Sp og MDG) i alternativ votering mot
rådmannens endrede innstilling. De 5 stemmene inkluderer leders dobbeltstemme
ved stemmelikhet, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.1.13.
_____
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Saksfremlegg:
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler at videre arbeid med planforslaget og konsekvensutredningen
sees i sammenheng med og eventuelt tilpasses Akershus fylkeskommunes regional
plan for masseforvaltning.
Rådmannen i Ås, 28.11.2013

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling:
Formannskapet 13.03.2013
Formannskapet 17.04.2013
Formannskapet 15.05.2013
Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Vedlegg:
1. Oversiktskart - lokalisering av planområdet
2. Forslag til planprogram for Nøstvedt massedeponi 15-8-2013
3. Samlede høringsuttalelser til forslag til planprogram
4. Forslagstillerens oppsummering av innkomne høringsuttalelser med kommentarer
Vedlegg som ligger i saksmappen:
Sakens øvrige dokumenter
Utskrift av saken sendes til:
Østlandske Miljødeponier AS
Golder Associates AS
Feste Grenland AS

SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å kunne deponere masser fra
Follobaneprosjektet på egnet sted. Grunneier på Nøstvedt gård, Fred Hallager Juul,
har tilbudt et areal på sin eiendom, jfr. planområdet tegnet på kartet i fig. 1 (se også
oversiktskart i vedlegg 1). Jernbaneverket, som byggherre for Follobaneprosjektet,
har fremhevet at et deponi på Nøstvedt har god beliggenhet med nærhet til Åsland
(Oslo) hvor massene hentes ut. Det er kort transportstrekning på hovedveinettet
mellom Åsland og Nøstvedt.
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Fig. 1. Kartutsnitt som viser planavgrensningen

Planområdet på 630 daa er en del av Nøstvedtmarka (hensynsone H560_1 bevaring
av natumiljø) og tangerer Gjersjøen som er drikkevannskilden til Ås og Oppegård.
Tiltaket er av et slikt omfang at dispensasjon fra kommuneplanen var påkrevd før
arbeidet med detaljreguleringen kunne starte. Tiltakshaver, Østlandske Miljødeponier
AS, søkt om og fikk innvilget dispensasjon, jfr. sak 34/13 i formannskapsmøtet av
15.05.2013 med følgende vedtak:
«Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanen for oppstart av detaljregulering av et
område til deponi for rene masser på del av Nøstvedt gård (gnr./bnr. 107/1-2,8) i Ås.
Dispensasjonen gis med forbehold om at det er masser fra Follobaneprosjektet som
skal deponeres.»
Forslag til planprogram:
Etter formannskapets vedtak, har Golder Associates AS og Feste Grenland AS, på
vegne av tiltakshaver og grunneier, utarbeidet et forslag til planprogram for
detaljregulering med konsekvensutredning (se vedlegg 2). Det er skissert to
alternativer i forslaget som danner grunnlag for konsekvensutredningen:
0-alternativet
Et referansealternativ som utgjør en videreføring av dagens situasjon der området
forvaltes i henhold til gjeldende skogbruksplan.

Kommunestyre 12.02.2014

Side 4 av 7

Alternativ 1
Etablering av et deponi for tunnelmasser innenfor planavgrensningen, kort beskrevet
som følger:
Areal:

300 daa. Det øvrige arealet vil bestå av skjermingssoner,
sedimenteringsdammer, veier og plasser.

Volum:

Inntil ca.1,2 millioner kubikkmeter tunnelmasser.

Nivåer:

Det planlegges to hovednivåer for deponiet, kote ca. 95 (nordøstre del)
og ca. kote 110-120 for øvrig med tilpasning til eksisterende terreng
med skråninger på 1:2 (se figur 3, side 11 i vedlegg 2).

Adkomst:

Eksisterende adkomstvei via Nøstvedtveien fra rundkjøring på Fv156
Høyungssletta.

Varigheten: Driftsperioden er ikke endelig avklart. Jernbaneverket opplyser at deres
foreløpige fremdriftsplan forutsetter at tunnelboremaskinene kan
komme i drift i løpet av første kvartal 2016, med forbehold om sentrale
myndigheters endelige tilsagn om finansiering. Tunnelboringen, med
medfølgende behov for levering av masser, vil ta 2-3 år, dvs. muligens
ut 2018.
Temaer som vurderes i konsekvensutredningen:
I det foreslåtte planprogrammet redegjør forslagsstilleren om metodikk og
utredningstemaer som skal vurderes i tråd med forskrift om konsekvensutredninger
(se side 12-15 i vedlegg 2). Forslagsstilleren forutsetter at vurderingene, med unntak
av kulturminner, kan baseres på eksisterende kunnskap uten feltarbeid eller
registreringer. Temaer som skal vurderes i konsekvensutredningen er landskap,
naturmiljø, friluftsliv og rekreasjon, kulturminner og kulturmiljø, nærmiljø –barn og
unge, støy, utslipp til vann og transport. Det anses ikke å være behov for ytterligere
utredninger knyttet til landbruk, næringsliv og sysselsetting.
Varsel om oppstart av planarbeid:
Forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut på høring
22.08.2013. Det er kommet inn 7 høringsuttalelser (se vedlegg 3):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 30.09.2013
Statens vegvesen, datert 24.09.2013
Akershus fylkeskommune, datert 07.10.2013
Oppegård kommune, datert 11.10.2013
Naturvernforbundet i Ås, datert 30.09.2013
Bærekraftig Follo, datert 30.09.2013
Follo Ren, datert 14.10.2013

Forslagstillerens oppsummering av høringsuttalelsene med kommentarer er vedlagt
(se vedlegg 4). Det gjøres oppmerksom på at Oppegård kommune varsler at de vil
fremme innsigelse, dersom planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
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Vurdering med begrunnelse:
Behov for å vurdere andre alternativer til tiltakshaverens forslag:
Forslagsstiller legger opp til at ett tiltaksalternativ skal konsekvensutredes (alternativ
1) og uttaler at:
«Med hensyn til alternative deponiområder så har tiltakshaver ingen avtaler med
grunneiere for alternative deponiområder (eller kunnskap om slike) hvor det innenfor
Folloprosjektets framdriftsplan vil være mulig å få etablert et deponi. Tiltakshaver har
derfor ingen mulighet til å vurdere alternative lokaliseringer.» (jfr. ØMDs kommentar
til Fylkesrådmannens høringsuttalelse i vedlegg 4).
Mangel på andre tiltaksalternativer er en svakhet med det foreslåtte planprogrammet.
Det vanskeliggjør en helhetlig vurdering av om planområdets beliggenhet er den
beste lokaliseringen for et deponi av denne størrelsen. Mulige tilnærmelser til denne
problemstillingen er:
Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for
masseforvaltning som forventes å være ferdig i første halvdel av 2015. Ideelt
sett burde denne regionale planen være på plass først slik at prosessen med
Nøstvedt deponiet kan tilpasses planen. Høringsuttalelsene til Fylkesmannen,
Fylkeskommunen, Bærekraftig Follo og Naturvernforbundet i Ås er i tråd med
en slik tilnærming
Lokalisering av egnede arealer for mottak av masser, både til mellomlagring
og permanent deponering, avklares gjennom revideringen av
kommuneplanen. Høringsuttalelsen til Fylkeskommunen er i tråd med denne
tilnærmingen
Kommunen kan kreve med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning § 6, 2.
ledd, at planprogrammet revideres med flere relevante og realistiske
alternativer, herunder flere lokaliteter i regionen samt alternative løsninger
innenfor planområdet
Av disse tre tilnærmelsene er Akershus fylkeskommunes arbeid, med en regional
plan for masseforvaltning, den som skal skaffe den mest omfattende oversikt over
alternative arealer, som kan være egnet til mottak av masser fra Follobaneprosjektet.
Planen forventes å være ferdig i god tid før oppstart av tunnelboringen og
konklusjonene kan vurderes som en del av forslagstillerens konsekvensutredning.
Vurderingen av alternativer til forslagstillerens «Alternativ 1» er i tråd med
høringsuttalelsene til Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Oppegård kommune,
Bærekraftig Follo og Naturvernforbundet i Ås.
Behov for utredninger dersom planområdet brukes til midlertidig lagring av masser:
Det registreres at i ØMDs kommentar til Fylkesrådmannens høringsuttalelse (under
«Andre regionale interesser» - se vedlegg 4) at tiltakshaver ønsker:
«… at størst mulig andel av masser det finnes avsetninger for i markedet (i form av
for eksempel ulike fraksjoner av stein og pukk) ikke skal til permanent deponi. ØMD
har derfor inngått en intensjonsavtale med Franzefoss på Vinterbro for å oppnå dette
samt sikre korte transportveier for masseforflytning for slike masser.»
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Forslaget til planprogram omtaler ikke denne alternative bruken og hvilke
konsekvenser som bør utredes for eksempel i forhold til:
Økt transport når deponiet brukes både til midlertidig og permanent lagring
Permanent deponering av masser som er av en slik kvalitet at disse ikke kan
omsettes kommersielt
Behov for utvidet undersøkelser i medhold av naturmangfoldloven:
En svakhet i forslaget til planprogram er at konsekvensene for naturmiljøet baseres
på gjennomført naturtypekartlegging og tilgjengelig informasjon i Naturbasen. Det
forutsettes at det ikke er behov for ytterligere feltarbeid. Det ville være en stor fordel
om den eksisterende, skriftlige dokumentasjonen (som er 14 år gammel for kartlagte
naturtyper og mer enn 30 år gammel for noen artsregistreringer), suppleres med nye
feltundersøkelser. Det kommer ikke frem i forslaget om den samlede belastningen fra
dette tiltak og andre tiltak i området, f.eks., motocrossbanen i Assurdalen, skal
vurderes, jfr. naturmangfoldlovens § 10: En påvirkning av et økosystem skal vurderes
ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bliutsatt for.
Konsekvenser for friluftsliv i et viktig kulturlandskap:
Når det gjelder friluftsliv og rekreasjon uttales det i forslaget til planprogram:
«Sammenliknet med områdene sør og øst for Nøstvedt gård, er området hvor det
planlagte deponiet er tenkt etablert, lite brukt som frilufts- og rekreasjonsområde.»
Dette kan forklares med at områdene sør og øst for Nøstvedt gård er tilrettelagt for
turgåing med opparbeidet turveier samt serveringsstedet Stuene. Selv om
planområdet ikke har merkede stier, eller er tilrettelagt på forskjellig vis, har det
fortsatt kvaliteter som gjør det verdifullt som område for friluftsliv. Midt på
planområdet ligger Elgjartun, et særegent landskapsområde som er rester av en
bygdeborg, eller et fangstanlegg. Ved eventuell oppfylling av området rundt vil
bygdeborgen/ fangstanlegg miste sin funksjon i terrenget, både som kulturminne og
særtrekk i landskapet.
Konklusjon:
Den korte transportstrekningen mellom Åsland og Nøstvedt, samt at trafikken i
hovedsak vil skje på hovedvegnettet er positivt. Det er viktig at egnede arealer
disponeres for mottak av masser fra Follobaneprosjekt som er et stort samfunnsnyttig
prosjekt.
Forslaget til planprogrammet beskriver ikke flere alternativer lokaliseringer og
løsninger som skal konsekvensutredes. Det planlegges ikke nye feltundersøkelser
av planområdets biologisk mangfold, og det er uklart om den samlede belastningen
av tiltak i området skal vurderes. Dette vanskeliggjør en helhetlig vurdering av om
planområdets beliggenhet er den beste lokaliseringen for et deponi av denne
størrelsen. En slik vurdering er nødvendig gitt tiltakets omfattende påvirkning på
kulturlandskapet, naturen, miljøet og friluftslivet i området.
Rådmannen anbefaler at videre arbeid med planforslaget og konsekvensutredningen
sees i sammenheng med og eventuelt tilpasses Akershus fylkeskommunes regional
plan for masseforvaltning. I tillegg anbefales utvidet undersøkelser i medhold av
naturmangfoldloven.
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