
Høringsuttalelse vedr.: 

Plan ID: 303532900 – forslag til detaljregulering av gbnr. 97/1 og 120/1 massemottak 

Ormlia Nord 

Sammendrag: 

Det forventes at en kvalitetssikret naturmangfoldkartlegging av hele planområdet og 

tilstøtende områder som kan påvirkes av et eventuelt deponi blir utført før saken 

kommer opp til avsluttet politisk behandling. 

Dette med begrunnelse i det som følger nedenfor: 

Følgende to setninger er sitater fra høringsdokumentene: 

«Artsmangfold innenfor den avsatte nøkkelbiotopen må kartlegges og området 

kvalitetssikres før det eventuelt kan legges til rette for omdisponering av arealet til 

mottak av masser.» 

«Det skal gjennomføres nærmere kartlegging av registrert MiS-figur for å fastslå om 

nøkkelbiotopen inneholder rødlistede arter eller andre sårbare arter.» 

Det framkommer ikke i dokumentene at artskartlegging som vil ivareta kravene 

nevnt ovenfor er gjennomført.  

Fra innkomne innspill er følgende et sitat fra Fylkesmannen i Oslo og Viken: 

«Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt legges det til grunn at det gjennomføres 

en kartlegging etter standard metode. Det vises videre til registrert MiS-figur utenfor 

planområdet som forventes vurdert og ivaretatt.» 

I kommentar fra tiltakshaver til Fylkesmannens kommentar står det blant annet: 

«I arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold opplyser kommunen at 

kunnskapsgrunnlaget anses å være relativt godt.» 

I Biofokus-rapport 2020-18 om kartleggingsstatus i Akershus-kommuner som er 

utarbeidet på oppdrag fra Viken fylkeskommune står det for Eidsvoll kommune (s. 23): 

«Eidsvoll kommune er fortsatt ufullstendig kartlagt i de lavereliggende delene under 

marin grense og lite kartlagt i de høyereliggende skogområdene. 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2021/02/statusoppdatering-for-kartlegging-av-viktige-naturtyper-i-akershus-delen-av-viken/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost


Det har ikke vært noen kartlegging av den rødlistede naturtypen ravinedal, slik som i 

nabokommunene på Romerike. … Ny kartlegging i disse områdene bør prioriteres, med 

hovedfokus på raviner og andre naturtyper innenfor ravinedaler.» 

Videre står det at mange kartlegginger har ufullstendige beskrivelser og at 

kartleggingene har dårlig dekning i skogbygdene. Det anbefales i rapporten å 

oppdatere kartleggingen i skogbygdene. 

Ut ifra denne oppsummeringen stemmer det ikke som anført i plandokumentene at 

«kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold anses å være relativt godt».  

I plandokumentene bemerkes det at den omtalte MiS-figuren «rik bakkevegetasjon» i 

planområdet kun er på 2,2 dekar og at det er avsatt hele 1496 dekar av denne typen 

MiS-figurer i Eidsvoll kommune. 

Til det kan det bemerkes at den omtalte MiS-figuren vest for Klaseiemåsan er en av 

de største i Eidsvoll og derfor sannsynligvis en av de viktigste av denne typen i 

kommunen.  

Konklusjon 

Vi krever kvalitetssikret naturmangfoldkartlegging av hele planområdet, og av 

tilstøtende områder som kan påvirkes av et eventuelt deponi, og at dette blir utført 

før saken kommer opp til avsluttet politisk behandling. Et vedtak uten dette vil bli 

påklaget, og det vil bli bedt om at klagen gis oppsettende virkning, ettersom 

manglende oppsettende virkning kan føre til at det ikke-kartlagte naturmangfoldet, 

som klagen vil rette seg mot, kan bli ødelagt før klagen er ferdigbehandlet. 

 

Eidsvoll 09.03.2021 

Brit Aase og Gaute Mohn Jenssen 


