
 

 

  

 ADRESSE COWI AS 

Nedre Strandgate 3 

3015 Drammen 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

OPPDRAGSNR.  

VERSJON Vedlegg til planbeskrivelse 

UTGIVELSESDATO  

UTARBEIDET   

  

JULI 2019 
HAGEN GJENVINNING AS 

Mork gård – 
Massedeponi/massettak 

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER MOTTATT VED 

VARSEL AV OPPSTART AV PLANARBEID, DATERT 2015 



 
MORK GÅRD – MERKNADER TIL OPPSTART 2/7 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble kunngjort første gang i 2013. Varsel med revidert 

planavgrensing ble kunngjort i august/september 2015 med merknadsfrist 28.09.2015. Nye beboere i 

Dønnumskia 305 og Eidsvollveien 71 ble varslet i november 2018. Det ble også sendt ut brev og mail 

til varslingsparter. I det følgende oppsummeres de 9 merknadene som har kommet inn. 

Uttalelser til varsel om oppstart: 

1. Statens vegvesen, 17.9.2015 

2. Jernbaneverket, 21.09.2015 

3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 21.09.2015 

4. Akershus fylkes-kommune, 28.09.2015 og 20.01.2016 

5. Hafslund nett (HN), 22.09.2015 

6. Norges vassdrag og energidirektorat, 25.09.2015 

7. Simen Flyen (nabo), 02.09.2015 

 

Parter som kun har uttalt seg til planprogrammet: 

8. Opplysningsvesenets fond (Ovf), 20.06.2013 

9. Forum for natur og friluftsliv Akershus (FnfA), 25.06.2013 

 

 

Fra Oppsummering av innspill Kommentar  

Statens 

vegvesen 

(SVV), 

17.09.2015 

Tidligere uttalelser 

Det ligger boliger i relativ kort avstand fra Fv 506. SVV 

kan derfor akseptere at det reguleres fortau langs østsiden 

av Fv 506 i stedet for gang- og sykkelveg. 

 

Rekkefølgebestemmelser om bygging av fortau/gang-

sykkelveg: 

Før kommunen gir tillatelse til bruk av massedeponi må 

det være bygget gang- og eller sykkelveg langs østsiden 

av fv506 fra avkjørsel 147/13 og frem til eksisterende 

gang-/sykkelveg. 

 

Regulering av midlertidig anleggsområde 

Det må reguleres midlertidig anleggsområdet langs 

planlagte fortau med en bredde på 10 m der dette er 

mulig. 

 

Teknisk plan for fortau 

Det må utarbeides teknisk plan med tekniske tegninger, 

beskrivelser og annen nødvendig dokumentasjon (ref. 

håndbok R700) for fortauet som skal danne grunnlag for 

reguleringsplanen. Teknisk plan skal sendes SVV for 

gjennomsyn før forslag til reguleringsplan blir lagt ut. 

 

Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for fortau/gang-

sykkelveg 

Det må fremgå i bestemmelsene at SVV skal godkjenne 

byggeplan for fortau/gang-sykkelveg for arbeidet 

påbegynnes. 

 

 

Det er regulert inn fortausløsning langs 

deler av fv. 506. Denne er ikke tegnet i 

henhold til N100, som krever etablering 

av trafikkdeler mellom veg og fortau. 

Dette for å redusere bredden for å unngå 

mest mulig inngrep på tilstøtende 

boligeiendommer. Fortausløsningen 

etableres uansett kun på en kortere 

strekning. 

 

Dette er sikret gjennom rekkefølgekrav i 

bestemmelsene. 

 

Det er regulert arealer til anleggsområdet. 

 

 

Det er utarbeidet teknisk plan for fortau. 

Tegninger er oversendt SVV for uttalelse 

før planen er lagt ut på offentlig ettersyn.  

Vegtegninger følger som vedlegg til  

planen.  

 

 

 

Rekkefølgekrav om byggeplan og 

godkjenning av SVV fremkommer av 

bestemmelsene. 
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Regulering av kryss med fylkesveg 

Kryss mellom avkjørselsveg og fylkesvegen må reguleres 

med utforming og frisikt, ref. SVV håndbok N100. 

Frisiktlinjen må målsettes på reguleringsplanen. 

 

Reguleringsbestemmelse om frisikt i kryss 

Det må fremgå i bestemmelsene at det på frisiktsonene 

ikke er tillatt med busker, gjerder osv. høyere enn 0,5 m. 

 

Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for kryss 

Det må fremgå i bestemmelsene at SVV skal godkjenne 

byggeplan for kryss mellom avkjørselsvegen og 

fylkesvegen før arbeidet påbygges. 

Krysset med fylkesvegen er regulert som 

jordbruksareal med frisikt. Det er 

utarbeidet tegninger som viser hvordan 

krysset skal opparbeides. På grunn av at 

krysset skal fungere som driftsveg etter at 

massemottaket er avsluttet, er det ikke 

regulert med vegformål. 

 

Det er satt bestemmelser om frisikt i 

kryss. 

 

Dette er sikret gjennom bestemmelsene. 

Jernbane-

verket, 

21.09.2015 

Jernbaneverket gjør oppmerksom på at utgraving og 

oppfylling ikke tillates nærmere enn 30 m (jernbaneloven 

§10. 

 

Med hensyn på tiltakets karakter og nærhet til 

Gardermobanen og Hovedbanen er det sterke nasjonale 

interesser. Viktig at ROS-analysen belyser hvilke direkte 

og indirekte konsekvenser tiltaket kan på jernbanens 

anlegg. 

 

Lukking av bekk som renner under jernbanebrua kan 

påvirke dreneringsområdet stabilitet og gi økt erosjon og 

masseforflytning. Utbygging av fortau kan påvirke 

områdestabiliteten negativt. ROS-analysen må ha et 

spesielt fokus på flom og skred slik at eksisterende 

brufundamenter, brukar og underbygning for jernbanen 

ikke blir utsatt for setninger og forskyvninger. Løsninger 

for vannavrenning må dimensjoneres og etableres slik at 

dette ikke påvirker jernbanekonstruksjoner eller 

dreneringssystem. 

 

Kommunen må stille tydelige krav med hensyn på flom, 

skred og områdestabilitet. 

 

Planavgrensning er delvis sammenfallende med 

planområde for dobbeltsporutbygging. Atkomst fra fv 

506 er sammenfallende med planlagt atkomst til 

planområdet. Jernbaneverket forventer tett samarbeid og 

involvering med utbygger om planleggingen av 

massedeponiet og videre framdrift. Arealmessige inngrep 

og sikkerhetstiltak bør drøftes med Jernbaneverket før 

plandokumenter oversendes kommunen. 

 

30 metergrensen er ivaretatt, 

plangrensen er på det nærmeste lagt 100 

meter fra jernbanen. 

 

Se ROS-analysen. 

 

 

 

 

 

Ivaretas av ROS samt geoteknisk og 

hydrogeologisk utredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen er utarbeidet på bakgrunn av 

geotekniske og hydrogeologiske 

vurderinger av utredere som har vært i 

direkte kontakt med BaneNor's 

ansvarlige. 

Fylkes-

mannen i 

Oslo og 

I kommuneplanen er området avsatt til LNF-formål. 

Reguleringsformålet er derfor ikke i samsvar med 

kommuneplanen. 

Derfor er det utarbeidet planprogram. 
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Akershus, 

21.09.2015 

 

 

Området fortauet skal etableres i består av store 

sammenhengende jordbruksarealer av stor nasjonal verdi 

for matproduksjon. Inngrep i dyrka jord må gjøres minst 

mulig. Det vises til kommunens landbruksfaglige 

kompetanse. 

 

Fylkesmannen fraråder at det reguleres til lagerformål 

(ikke åpnet for dette i vedtatt planprogram). Et lager vil 

uforenelig med at arealet skal tilbakeføres til LNF-

område etter endt virksomhet. 

 

Det må dokumenteres at forholdet til vannforskriften 

(ved eventuell avrenning til nærliggende vassdrag) og 

naturmangfoldloven er tilstrekkelig ivaretatt. Oversikt 

over mulige avbøtende tiltak må foreligge. 

 

Det forutsettes at massene som skal tas i bruk er rene 

naturlige masser og ikke forurenset iht. 

forurensningsforskriften. 

 

Begrepet «deponi» skal kun benyttes om avfallsanlegg 

med tillatelse etter avfallsforskriften. Der kun rene 

masser kan tas imot må begrepet «massemottak» 

benyttes. Hvis næringsavfall skal benyttes i oppfyllingen 

må det dokumenteres at bruken ikke medfører fare for 

forurensning. Dette må fremskaffes ved mottakskontroll. 

 

Det må utarbeides særskilte vurderinger av anleggs-, 

drifts-, avslutnings- og istandsettingsfasen både med 

hensyn til konsekvenser og tilhørende forslag til 

reguleringsbestemmelser. Bestemmelsene må sikre at 

arealet tilbakeføres til LNF-formål etter oppfylling. 

Tiltaket må ikke gi økt forurensningsfare og det må settes 

krav om konkrete avbøtende tiltak, erosjonsforebygging 

og hydrotekniske tiltak. Arealenes matproduserende evne 

må ivaretas ved tilbakeføring og istandsetting. 

Beregninger av arealtall og kvaliteter for oppstart og 

planlagt arealfordeling etter fullføring med inkluderes. 

 

Er tiltaket negativt og risikofylt iht til miljø-, 

landbruksinteresser og samfunnssikkerhet kan 

Fylkesmannen motsette seg regulering i neste 

høringsrunde. 

 

Fortauet er lagt til vegens østside g 

berører dermed ikke jordbruksarealene 

på vestsiden. Fortauet er lagt til vegens 

østside for å sikre bedre trafikksikker 

situasjon for myke trafikanter til og fra 

eksisterende boligbebyggelse.  

 

Det skal ikke etableres lager. 

 

 

 

Det er ivaretatt med hydrogeologisk 

utredning og kartlegging av 

naturmangfold. 

 

 

Dette er sikret gjennom bestemmelsene. 

 

 

 

Planen legger til rette for massemottak 

og ikke deponi for avfall. 

 

 

 

 

 

Dette er ivaretatt gjennom driftsplan og 

bestemmelser. 

 

Arealet reguleres til jordbruk som 

etterbruk. Bestemmelsesområde H820 

sikrer drift av tiltaket.  

 

Matjorda skal bevares i ranker langs 

kanten på ravina. Dimensjoner og tall 

ligger inne i planmaterialet, blant annet 

landskapsplan, driftsplan, etc.  

Akershus 

fylkes-

kommune, 

28.09.2015 

og 

20.01.2016 

Automatisk fredete kulturminner 

Det ble først krevet nye arkeologiske registreringer langs 

Dønnumskia på tiltakshavers regning. Kravet ble siden 

frafalt i ny uttalelse (epost). 

 

 

 

 

 

 

 



 
MORK GÅRD – MERKNADER TIL OPPSTART 5/7 

 Nyere tids kulturminner 

Planområdet ligger innenfor et kulturlandskap med 

nasjonal verdi. Hovedbygningen på Mork Gård er fredet 

etter kulturminneloven. Positivt at planområdet og 

anleggsvegen er trukket lengre sørover og lengre vekk fra 

tunet på Mork Gård. Det må videre i planarbeidet 

visualiseres hvordan deponiet kan anlegges slik at tunet 

fortsatt kan oppleves med sin markante plassering oppe 

på ryggen. Det bør vurderes om planavgrensningen mot 

tunet bør trekkes lengre mot sør. 

 

Fortau bør legges nord for fylkesveien forbi Mork gård 

for å bevare atkomsten til gården med allè. 

 

Er anleggelse av lager snakk om bygning som vil påvirke 

opplevelsen av tunet og kulturlandskapet rund Mork gård 

i negativ retning vil motsette seg dette. 

 

Øvrige regionale interesser 

Det er opplyst at det ikke tenkes lagring av annet enn 

matjord innenfor planområdet. Med henvisning til denne 

presiseringen vises det til uttalelse av 28.06.13 og har 

ingen ytterligere merknader. 

 

Konklusjon 

Planområdet befinner seg i et kulturlandskap som er 

vurdert å inneha verdi i nasjonal sammenheng. Hvis 

planformalet som legges fram ikke i tilstrekkelig grad 

ivaretar hensynet til kulturlandskapet og de 

omkringliggende kulturminneverdiene vil det vurderes 

forslag om innsigelse. 

 

Det er gjort en konkret vurdering av 

landskapsbildet på bakgrunn av en 3D-

modell av tiltaket. Det vurderes at tunet 

beholder sin markante plassering, også 

etter oppfylling av ravinen. 

 

 

 

 

Alleen til gården blir ikke berørt da 

fortauet stopper før avkjørsel til Mork 

gård. 

 

Det skal ikke etableres lager. 

 

 

 

Som nevnt over. 

Hafslund 

nett (HN), 

22.09.2015 

HN har elektriske anlegg i planområdet. Det må tas 

høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig 

for nettselskapet å etablere og drifte. 

 

Det ligger høyspennings luftledninger i området som har 

et byggeforbudsbelte på 6 m fra ytterste strømførende 

ledning. Byggeforbudsbeltet bes registrert i planen som 

hensynssone. Oppfylling som medfører redusert høyde til 

ledningsanlegg må ikke forekomme. 

 

Det ligger høyspennings kabler i planområdet. Tilkomst 

til kabelgrøft må ikke hindres. Det må bestilles 

kabelpåvisning for kartfesting av kabelens plassering. 

 

HN har høyspenningskabler i området hvor det er 

planlagt fortau. 

 

 

 

 

 

Høyspennings luftledning ligger ikke 

innenfor det regulerte arealet.  

 

 

 

 

Eksisterende kabler må hensyntas under 

bygging. 

 

 

 

 

Planforslaget legger ikke opp til 

etablering av ny bebyggelse med 

brennbare overflater. 
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Nettstasjonen innenfor planavgrensningen må hensyntas.  

Denne må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare 

overflater. 

 

Kraftlinjer skal på kart ha en enhetlig utforming 

uavhengig av spenningsnivå og fysiske forskjeller. 

 

HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging 

for å avklare fremdriftsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Norges 

vassdrag 

og energi-

direktorat, 

25.09.2015 

Marine avsetninger og kvikkleire 

Det er tykke marine avsetninger i området. Det må 

dokumenteres om det finnes kvikkleire i området. Dette 

er ikke dokumentert i Stokkebø Competanse sin rapport. 

Det er ikke grunnlag for å konkludere med at det ikke er 

kvikkleire i området. Det må gjennomføres mer 

omfattende grunnundersøkelser. Dersom det i forbindelse 

med grunnundersøkelser avdekkes funn av kvikkleire må 

geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen. Det 

må da utredes reell fare og nødvendige risikoreduserende 

tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet.  

 

Inngrep i vassdrag 

Området er ei ravine, som igjen er en truet naturtype. 

Etablering av deponier i raviner innebærer ofte 

bekkelukking. Lukking av bekker bør unngås da åpne 

bekker har verdi både for plante- og dyreliv og bidrar til 

bedre renseprosesser av næringsstoffer. Det må i 

planarbeidet gjøres en vurdering av muligheten for å 

legge bekken åpent oppå ei eventuell fylling. Dersom 

bekken lukkes må det vurderes i forhold til 

vannressurslovens bestemmelser. Dette kan gjøres som 

en del av behandlingen av reguleringsplan så fremt 

planen inneholder grundige vurderinger av tiltaket som 

angår vassdraget. 

 

Dersom bekken lukkes må utforming og hydrauliske 

forhold nøye vurderes.  Inn- og utløp av rør må utformes 

slik at man unngår erosjon og graving og slik at rørene 

utnyttes optimalt. Det må vurderes i hvilken høyde 

bekkeløpet bør etableres for å muliggjøre inspeksjon og 

vedlikehold av anlegget. 

 

Flomfaren må vurderes. Det anbefales at bekkelukkingen 

som et minimum prosjekteres for å ta unna 200-års flom 

+ sikkerhetsmargin/klimapåslag tilsvarende min. 20% økt 

flomvannføring. Klimaframskriving tyder på enda mer 

nedbør, noe som gjør det spesielt viktig at lukkingsanlegg 

dimensjoneres tilstrekkelig. Tiltaket må uansett ikke øke 

flomfaren eller føre til negative konsekvenser for 

nedstrøms eiendommer og infrastruktur. 

 

Det er gjort supplerende 

grunnundersøkelser som heller ikke 

påviser eller viser tegn til kvikkleire 

eller sensitiv sprøbruddsleire i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overvannet skal føres i tilsvarende 

trasé, oppå fyllingen. Samtidig dreneres 

fyllingen i bunnen av ravina. Eventuell 

sedimentering skal fanges opp i fagdam 

nederst i ravina. Dette er beskrevet 

nærmere i den hydrogeologiske 

vurderingen. 

 

 

Dette ivaretas ved den hydrogeologiske 

vurderingen. Det fastsettes 

bestemmelser for å sikre nødvendige 

tiltak i tråd med vurderingen. 

 

 

 

Som over. 
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Simen 

Flyen 

(nabo), 

02.09.2015 

Anleggsvegen er hyppig brukt av turgåere. 

 

Det er ikke opplyst når deponiet skal være tilbakeført til 

LNF-formål. Det bør stilles krav som sikrer dette. 

 

Avstanden til Andelva synes å være kort i forhold til 

avrenning og sigevann. Terrenget heller ned mot elva og 

det renner vann ut fra ravinen fra før. Derfor blir det 

umulig å hindre avrenning. Avgjørende mht. forurensing 

av vassdraget vil være hva slags masser som blir 

deponert. 

 

Det finnes ingen konkret informasjon fra tiltakshavers 

side med unntak av begrepet «rene masser». Hva slags 

masser er det snakk om? Viktig at det defineres tydelig 

hva som kan deponeres og hva som ikke kan deponeres. 

Viktig at det finnes et kontrollregime som faktisk sikrer 

at massene er rene. 

 

Deponier er sterkt etterspurt og er innbringende for både 

kommuner og private. Uansett om det har vist seg 

betraktelige miljøproblemer, nabokonflikter osv. knyttet 

til dem har de fått fortsette. Desto mer grunn til å være 

føre var. 

Anleggsvegen er allerede regulert som 

anleggsveg i forbindelse med 

Gardermobanen. Det vil tidvis kunne 

være konfliktfullt å bruke anleggsvegen 

til turgåing grunnet transport til 

massemottaket. 

 

Deponiet skal blant annet ta imot 

masser av riktig kvalitet fra lokale 

anlegg. Ferdigstilling vil derfor ha stor 

grad av usikkerhet.  

 

Det skal ikke deponeres 

urene/forurensede masser, og vil derfor 

ikke være direkte forurensingsfare. Økt 

avrenning/sedimentering av 

landbruksjord og mottaksmasser skal 

kontrolleres. Dette er sikret gjennom 

bestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 Parter som kun har uttalt seg til planprogrammet:  

Opp-

lysnings-

vesenets 

fond (Ovf), 

20.06.2013  

Ber om å være part når det konkrete forslaget sendes på 

høring. 

 

Forum for 

natur og 

friluftsliv 

Akershus 

(FnfA), 

25.06.2013 

FnfA oppfordrer kommunen til å gi avslag på grunn av 

tiltakets negative konsekvenser for naturverdiene i 

ravinedalen som er en sjelden biotop og i nærliggende 

viltkorridor og Andelva som er et naturfredet område. 

Det er utarbeidet en 

naturmangfoldsregistrering og en 

biologisk kartlegging som følger 

planen. 
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