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Eidsvoll - uttalelse til høring av detaljregulering for Ormlia nord 
massemottak 

 
Vi viser til brev datert 22.  januar 2021 med høring av detaljregulering for Ormlia nord i Eidsvoll 
kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at det skal etableres massemottak som kan ta imot rene stein- og 
jordmasser fra naboområdet Holmenga Nord. Det planlegges for mottak av inntil 350 000 m2 

masser bestående av morenemateriale og stein, grus og jord. Etter endt oppfylling skal området 
tilbakeføres til skogbruksformål.  
 
Planområdet har en størrelse på 80,4 daa, hvorav 50 daa er avsatt til massemottak.  
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 17.06.2020. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Masseforvaltning 
Vi kan ikke se at det i planarbeidet er vurdert gjenvinning av overskuddsmassene. Vi viser til 
Miljødirektoratets faktaark M-1243 hvor det fremgår at det midlertidig ikke er behov for søknader 
om unntak fra forurensningsloven § 32 første ledd så fremt muligheter for gjenvinning er 
vurdert.  



Det er nødvendig med en forvaltning av masser som ivaretar målet om mest mulig 
gjenvinning/gjenbruk av overskuddsmasser, jf. ressurspyramiden. I dette tilfellet er det snakk om 
å fylle opp terrenget til «ingen nytte». Dersom arealet skal reguleres mener vi det heller bør 
vurderes å regulere området til et midlertidig masselager, hvor massene senere kan hentes ut 
igjen og komme til nytte i andre prosjekter. Vi vil fraråde kommunen å vedta reguleringsplanen 
slik den er innrettet nå. Vi mener planen også er i strid med regional plan for masseforvaltning i 
Akershus hvor målene blant annet er å sørge for størst mulig gjenbruk av gjenvinnbare masser. 
 
Vi kan heller ikke se at det i ROS-analysen er vurdert hendelsen at det mottas «uønsket» avfall 
(forurensede masser mv). Vi ber derfor om at dette gjøres. Det bør også legges inn krav om 
mottakskontroll i planbestemmelsene. 
  
Miljødirektoratet arbeider nå med en endring av avfallsforskriften for massemottak. Det legges 
opp til at deponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, også må ha tillatelse etter 
avfallsforskriften kapittel 9. Ved mottak og permanent lagringssted for store mengder ikke-
forurensede masser fra flere avfallsaktører over lengre tid, vil dette i prinsippet være et 
avfallsanlegg, og det må søkes til Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 
29. 
 
Samfunnssikkerhet  
Deler av planområdet ligger under marin grense. Det må derfor foreligge tilstrekkelig kunnskap 
om grunnforholdene for å vurdere sikkerheten. Det har blitt utført grunnundersøkelser i 
forbindelse med planarbeidet, men det fremgår av det geotekniske notatet at det er nødvendig 
med ytterligere undersøkelser i forbindelse med detaljprosjekteringen.  
 
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser som stiller krav til godkjent dokumentasjon på at 
områdestabiliteten er tilfredsstillende før tiltaket kan igangsettes. Det er ikke i tråd med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/2018 «Planlegging og 
samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling», som sier at forholdet til sikkerhet må 
avklares gjennom arealplanarbeidet og ikke utsettes til byggesak.  
 
NVE har fremmet innsigelse til reguleringsplanen på bakgrunn av dette. Vi støtter NVE i deres 
vurdering.  
 
Landbruk og naturforhold 
Planområdet er 80 dekar og er avsatt til landbruks-, natur og friluftsformål (LNF) i 
kommuneplanen. Formålet med planen er mottak av overskudd av rene stein- og jordmasser fra 
regulert næringsområde Holmenga nord.  
 
Det planlegges for mottak av inntil 350 000 m3 rene jord- og steinmasser innenfor et avsatt 
bestemmelsesområde over en periode på 6 år. Bestemmelsene åpner for en fyllingshøyde på 
inntil 22 meter. Etter endt oppfylling er planområdet regulert til landbruksformål – skogbruk. 
 
Planlagt areal for oppfylling er et skogareal på ca. 50 dekar med middels og lav bonitet. 
Toppmasser fra skogarealene skal tas av, bevares og tilbakeføres ifølge forslaget. Vi forstår det 
slik at eventuelle overskytende og egnete skogs- og myrjordmasser fra planområdene vurderes 
brukt som matjordressurser for matproduksjon på andre areal.  
 
Det er viktig å sette krav om mottakskontroll slik at bare godkjente masser kommer inn i 
planområdet. 
 



Et myrareal grenser til planområdet på østsiden og det er kartlagt nøkkelbiotop syd i 
planområdet og utenfor. Høye og svært bratte kanter (1:2 – 1:2,5) på oppfylt areal vil være 
erosjonsutsatte, og ifølge bestemmelsene pkt. 2.2.3 skal overvann «…håndteres og fordrøyes 
innenfor planområdet».  Vi forutsetter at massemottaket ikke vil påvirke omkringliggende arealer 
negativt, og at fare for tilslamming og erosjon på tilgrensende skog- og myrareal håndteres 
gjennom tiltak og bestemmelser, både for anleggsfasen og permanent.  
 
Det framgår at planområdet skal tilbakeføres og istandsettes til landbruksformål for skogbruk 
etter endt oppfylling, og det er satt krav og frister for dette. I tillegg til naturlig 
vegetasjonsetablering, forutsetter vi at skogen reetableres ved skogplanting, i tråd med regelverk 
for skogbruk. 
 
Overskytende organiske jordlag bør gjenvinnes til matproduksjon. Det bør være krav om 
mottakskontroll for masser til planområdet. Vi legger til grunn at massemottaket ikke må påvirke 
omkringliggende myr og skogareal negativt, og at fare for tilslamming og erosjon håndteres 
gjennom tiltak og bestemmelser. 
 

Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser dersom 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging.   

 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 
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rådgiver 
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