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1 Sammendrag 

Innledning 

COWI AS er engasjert av AF Gruppen AS for å lage reguleringsplan med 

konsekvensutredning for Jølsen Næringsområde i Fet kommune. Denne 

fagrapporten omhandler naturmangfoldet i og utenfor varslet område. Prosjektet 

er også vurdert i henhold til krav i naturmangfoldloven kap 2. 

Metode 

Terrestrisk naturmangfold er kartlagt etter metodikk beskrevet i DN- håndbok 

13 og 11. Vannmiljø og naturmangfold i vann har hatt et særlig fokus på 

bakgrunn av uttalelser fra sektormyndighetene. Det er registrert grunnleggende 

data om bekken som bredde, substrat, erosjonsprosesser, kantvegetasjon og 

eventuelle tekniske inngrep. Videre er det samlet inn prøver av bunndyrfaunaen 

for å styrke kunnskapsgrunnlaget.  

Om tiltaket 

Arealer som blir berørt er avsatt til næringsbebyggelse og LNF område i 

kommuneplanen. 

Tiltaket er en utvidelse av eksisterende næringsområde i et jordbruks- og 

skogsområde. Tiltaket omfatter omregulering av arealer for kunne etablere 

renseanlegg og deponi for forurensede masser. Tiltaket vil føre til lukking av 300 

meter bekkeløp i deponiområdet og en åpning av bekken på 240 meter langs 

næringsområdet i henholdt til gjeldene reguleringsplan (0- alternativet). Ny 

bekketrase er 20 meter bred. I gjeldene plan er bekketraseen 12 meter. På 

strekningen med nytt bekkeløp vil kvaliteten på bekkeløpet bil vesentlig bedre 

enn føringer i gjeldene reguleringsplan.  

Rensetiltak som sedimenteringbassenger, rensedammer, avskjæringsgrøfter og 

eventuelt fordrøyningsbassenger prosjekteres i byggeplan/teknisk plan. 

Verdifull naturmangfold 

Det er forekomster av verdifulle arter og naturtyper. Den rødlistede naturtypen 

ravinedal (VU) ligger innenfor varslet areal. Naturtypene ravinedal og bekkekløft 

og bergvegg er landskapsformer som i varslet areal framstår som en verdifull 

helhet. Det finnes nærliggende verneområder. Forekomster av fremmede 

karplanter er i hovedsak lokalisert i nært tilknytning til allerede eksisterende 

næringsområdet/ruderatmark. 

Konsekvens av tiltaket 

Gjennomføring av omsøkt tiltak gir arealbeslag innenfor planlagt tiltaksgrense 

og vil medføre tap av ravinedaler og deler av naturtypene bekkekløft og 

bergvegg utforming bekkekløft, viktig bekkedrag og store deler av bestand med 

gråor-heggeskog. Tiltaket vil føre til økt belastning på tilgrensende naturtyper.  



Avstand til miljømål for bekkefeltvannforekomsten Sidebekker til Leira 

nedstrøms Krokfoss vil øke som følge av tiltaket som følge av bekkelukkingen 

under deponiet. Tiltaket er imidlertid positivt for strekningen av Steindalsbekken 

som renner langs næringsområdet, fordi det i planforslaget er lagt inn en 20 

meter bred sone til bekk og kantvegetasjon. Nytt konstruert bekkeløp vil 

potensielt kunne bedre den økologiske kvaliteten på vannet på denne 

strekningen. 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er vurdert. Foreslåtte avbøtende tiltak er i hovedsak rettet mot 

fremmede, svartelistede karplanter.  

Naturmangfoldloven 

Lovens §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet.  

Kunnskapsgrunnlaget (§8): Kunnskapsgrunnlaget til å være tilstrekkelig for å 

kunne beskrive naturmangfoldet og belyse virkningene tiltaket vil ha på 

naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget som godt nok til å kunne vite at 

konsekvensen for naturmangfoldet er stor negativ for nordre del der deponiet er 

planlagt og raviner med mer vil bli borte som følge av arealbeslag. Tiltaket er 

vurdert til stort positiv der nytt åpent bekkeløp med kantsoner er planlagt. 

Føre-var prinsippet (§9): Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og 

ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. Føre- var prinsippet 

kommer til anvendelse i forbindelse med bekjempelse av svartelistede 

karplanter hovedsakelig i anleggsfase. Det er forutsatt rensetiltak for overvann 

gjennomføres slik at det ikke oppstår ytterligere belastning på Stilla nedstrøms. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§10): Gjennomføring av 

Planlagt tiltak er i strid med kommuneplanens arealdel med hensyn til forbud om 

bekkelukking jfr §1.9 og i strid med planlagt arealbruk. Tiltaket tilfører følgelig 

belastning som det ikke er tatt høyde for i vedtatte plan. 

Kostnadene skal bæres av tiltakshaver §11: Ekstra kostnader som følge av 

tiltak for å bedre naturmangfoldet vil bæres tiltakshaver, drifter og eier av 

omregulerte arealer. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12: Det legges som en 

forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn og at det er 

fokus på vannmiljø, økologisk tilstand og naturtyper i og utenfor tiltaksgrense i 

anleggsfasen og ferdigstilt prosjekt.  



 

 

2 Innledning 

COWI AS er engasjert av AF Gruppen AS for å lage en reguleringsplan for Jølsen 

næringsområde i Fet kommune. Reguleringsplanen omfattes av krav om 

konsekvensutredning i henhold til PBL § 4-2.  

Denne rapporten er en fagrapport om naturmangfold. Rapporten benyttes som 

grunnlagsmateriell til konsekvensutredningen. 

Kontaktperson i AF Gruppen AS er Magnus Stedenfeldt. Prosjektleder i COWI AS 

er Rune Skarstein og faglig leder naturmangfold er Kristin Moldestad. Denne 

rapporten er utarbeidet av Aksel Dvergsten. 

Rapporten beskriver hvordan prosjektet møter kravene som er gitt 

naturmangfoldloven kapII §§ 8-12 og gir forslag til avbøtende tiltak.  

Eventuelle spørsmål til rapporten kan rettes til Aksel Dvergsten; akd@cowi.com 

Juli 2017 

 

mailto:akd@cowi.com


3 Metode og datagrunnlaget 

3.1 Generelt  

Naturmangfold omfatter genetisk mangfold og mangfold av arter, leveområder 

og naturtyper. Naturmangfoldet er alle livsformer og deres levesteder. Det 

omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer.  

Naturtyper er en ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de 

miljøfaktorene som virker der. 

Med verdifullt naturmangfold menes arter eller naturtyper som er oppført i de 

norske rødlistene for arter og naturtyper, samt arter eller naturtyper som Norge 

har et særlig ansvar for eller der knyttet internasjonale forpliktelser til. Særegne 

landskap, vannforekomster og geologiske forekomster er også omfattet av 

verdifullt naturmangfold. Nært assosiert med temaet er også fremmede arter 

som representerer en fare for stedegen naturmangfold, såkalte svartelistearter. 

Se tabell 3-1 for forklaringer på rød- og svartelistekategoriene. 

I denne fagrapporten beskrives og verdivurderes naturmangfold som kan bli 

berørt av tiltaket, både innenfor og utenfor varslet areal.  

3.2 Innhenting av data 

Informasjon om naturmangfold er basert på kunnskap hentet fra kommunen og 

offentlig tilgjengelige databaser som naturbase.no, artskart.no, vann-nett.no, 

NGU berggrunns- og løsmassekart.  

Naturmangfoldet ble kartlagt i felt 12.10.2016 og 10.11.2016 av planteviter 

Kristin Moldestad og naturforvalter, økolog Aksel Dvergsten og ferskvannsøkolog 

Karl Otto Mikkelsen. Artsdatabanken med gjeldene liste over fremmede arter i 

Norge (Gederaas et al. 2012) er benyttet. Artsbestemmelser av karplanter er 

blitt utført i tråd med Gyldendals store nordiske flora (Mossberg 2014).  

Kartlegging av naturtyper ble gjennomført i henholdt til metodikk beskrevet i 

DN- håndbok 13. 



 

 

3.2.1 Vannmiljø 

Varslet areal inkluderer deler av Steindalbekken, også omtalt som Jølsenbekken, 

se Error! Reference source not found.2. Naturmangfold i vann er beskrevet 

med utgangspunkt i eksisterende data og befaring av bekken. På befaringen ble 

det registrert grunnleggende data om bekken som bredde, substrat, 

erosjonsprosesser, kantvegetasjon og eventuelle tekniske inngrep.  

Det foreligger lite data om naturmangfoldet knyttet til bekken og det ble derfor 

samlet inn prøver av bunndyrfaunaen for å styrke kunnskapsgrunnlaget. De 

undersøkte stasjonene er vist i Error! Reference source not found.2. 

Bunndyra er seinere identifisert og benyttet for å lage artslister og for å vurdere 

økologisk tilstand basert på eutrofi-indeksen ASPT, se nedenfor. 

Prøvene ble tatt ved å benytte den såkalte sparkemetoden som er beskrevet i 

NS-EN ISO 10870-2012. Metoden er i samsvar med metodikk beskrevet i 

Vannforskriftens Klassifiseringsveileder (02:2013).  

Prøvematerialet ble fiksert på etanol i felt, og dyrene ble identifisert så langt det 

var hensiktsmessig på COWIs lab for ferskvannsøkologi i Haugesund.  

 

Figur 3-2 Stasjoner for undersøkelse av bunndyrfaunaen. 

Også uttrykket EPT taxa brukes i rapporten. Dette er et uttrykk for mangfoldet 

innenfor de tre ordenene døgnfluer, steinfluer og vårfluer som er noen av de 



mest artsrike og viktige gruppene av insekter i ferskvann. Mange EPT taxa er 

ofte et tegn på god miljøtilstand. 

ASPT indeks 

Til hjelp i arbeidet med å beskrive vassdragenes økologiske tilstand, og å måle 

påvirkning fra ulike belastninger, er det utviklet flere bunndyr- modeller som i 

tallverdier skal kunne beskrive miljøtilstanden. Slike modeller kalles for 

indekser. ASPT-indeksen er utviklet for å beskrive miljøtilstanden ved organisk 

belastning og eutrofiering. Av praktiske årsaker er det ikke forekomsten av arter 

som brukes, men forekomsten av et utvalg av høyere taxa, vesentlig familier, 

som kan påtreffes i bunndyrsamfunnet i elver. Indeksen baserer seg på en 

rangering av familiene etter deres toleranse ovenfor belastning med organiske 

stoffer og næringssalter. Toleranseverdiene varierer fra 1 til 10, der 1 angir 

høyest toleranse. ASPT indeksen gir en gjennomsnittlig toleranseverdi for 

bunndyrfamiliene i prøven. Siden indeksen ignorerer artsspesifikke ulikheter i 

toleranse er den relativt grov. Metoden er utviklet for hurtigrennende elver med 

grovt substrat.  

  

3.3 Verdisetting av naturmangfoldet 

Verdisetting av naturtyper er gjort i henhold til DN-håndbok 13 2.utgave 2006 

(oppdatert 2007). Utredningsområdet er inndelt i delområder etter naturtyper.  

DN-håndbok 11 viltkartlegging (oppdatert 2000) er tatt i bruk for 

vekting/verdisetting av arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som ikke 

innbefattes under naturtype eller arter på norsk rødliste, grunnet prosedyre DN-

håndbok 13 verdisetting.  

Ved registrering av ravinedaler ble det benyttet veileder for kartlegging, 

verdisetting og forvaltning av naturtyper på land og i vann, utkast til faktaark 

2015 – Geotoper. Versjon 7. august 2015. 

3.4 Omfang av tiltaket 

Omfanget er vurdert ut i fra hvor stor grad naturmangfoldet blir påvirket. Der 

omfanget er irreversibelt er det vektet til å ha stort negativt omfang. Omfanget 

er beskrevet med tekst for hvert delområde. Omfanget kan spenne fra stor 

negativt omfang til stort positivt omfang.  

3.5 Konsekvenser av tiltaket 

Konsekvensen av tiltaket for naturmangfoldet er en sammenstilling av hvilken 

verdi naturmangfoldet har og omfanget. I en samlet vurdering kan ikke positive 



 

 

konsekvenser veie opp for negative konsekvenser. For å beskrive dette er 

følgende skala benyttet: 

Stor 

negativ 

Middels 

negativ 

Liten 

negativ 

Ingen Liten 

positiv 

Middels 

positiv 

Stor 

positiv 

 

Tabell 3-1 Rødliste og svartelistekategorier benyttet i Norge.  

 

3.6 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er foreslått for å minimere de negative konsekvensene av et 

tiltak. Anbefalingene er gjort ut i fra en økologisk tankegang. Det har vært 

dialog med prosjektgruppen og flere av de tidligere avbøtende tiltakene har blitt 

en del av prosjektet, som for eksempel etablering av gode kantsoner for nytt 

bekkeløp og justering av arealbeslaget til deponiet.  

Rødlistekategorier Svartelistekategorier 

RE  

CR  

EN   

VU  

NT  

DD  

Regionalt 

utryddet  

Kritisk truet  

Sterkt truet 

Sårbar 

Nær truet  

Datamangel 

SE 

HI 

 

 

PH

 

 

LO 

  

Svært høy risiko for sterk negativ effekt på 

norsk natur 

Høy risiko for stor spredning med en viss 

økologisk effekt, eller stor økologisk effekt 

med en begrenset spredning  

Potensielt høy risiko for svært begrenset 

spredningsevne, men stor økologisk effekt– 

eller omvendt 

Lav risiko for lav eller moderat spredning og 

middels til svake økologiske effekter 



4 Beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket er en utvidelse av eksisterende reguleringsplan for "Jølsen 

næringsområde gnr.1 bnr.1" (plan-id: 0101R9901) og omfatter areal for 

massedeponi, justert veglinje og bekkeløp. 

Jølsen Næringsområde ligger mellom Jølsenåsen og Jølsen gård, nordvest i Fet 

kommune. se Figur 4-1. Varslet areal er i luftlinje 4,5 km fra Fetsund og 3 km 

fra Lillestrøm sentrum. Arealet ligger i et typisk jordbruks- og skogsområdet, 

med spredt bolig- og gårdsbebyggelse, samt noe næring. 

 

Figur 4-1 Varslingsgrense 

 



 

 

4.1 Deponi 

Deponiet etableres primært for å motta filterkaker, som er et restprodukt fra 

behandlingsanlegg for gjenvinning av ordinært avfall, eksempelvis forurensede 

gravemasser og tungt riveavfall. I anlegget vaskes og sorteres massene i ulike 

størrelsesfraksjoner. 

Jølsen næringsområde (figur 4-5) er ikke avgrenset av deponiet, men det areal 

som det er mulig å lokalisere deponiet innenfor dvs. at en ikke nødvendigvis vil 

utnytte hele arealet. Utvidelses arealet skal gi rom for:  

› Deponiareal inkl. inntaks og uttaksområdet, fangdammer ol. 

› Buffersone og evt. skjermvoller rundt arealet. 

› Deponering av toppmasser og eventuelt andre midlertidige masser på 

utsiden av deponiet. 

Teknisk oppbygning av deponi utføres med å legge hovedbekkeløpet i rør. Det 

vurderes også arealbehov for sedimentereingbasseng, rensedammer evt 

fordrøyningsbassenger. Vurdering av muligheter/behov for sekundære 

bekkesystem og avskjæringsgrøfter. Årlig deponert volum vil variere. Deponiet 

er vurdert til å ha en levetid på 30-40 år og vil totalt romme deponering av 1,4 

millioner kubikkmeter med masser. 

 

Figur 4-2 Deponi sett ovenfra med henvisning snitt n/s og ø/v 

 



 

 

Figur 4-3 Snitt nord/syd 

 

 

 

 

Figur 4-4 Snitt øst/vest 

 

4.2 Nytt bekkeløp 

Nedstrøms deponiet skal bekken føres i en ny trase. Denne åpne delen av 

bekken planlegges lagt i et parkbelte av bredde som varierer (minimum 20m). 

Bekkens kantsoner skal utformes og beplantes med stedegne arter. Det er et 

mål at bekkens økologiske funksjoner skal bedres. Se vedlegg 1; Forslag til 

utforming av bekkeløp.  

 

Figur 4-5 Flomsone i flommarkskog/vegetasjonsbelte. 

 



 

 

5 0-alternativet 

0- alternativet er gjeldene reguleringsplan. Gjeldene reguleringsplan dekker 

søndre del av varslingsområdet, se figur For nordre del (oppstrøms dagens 

næringsområdet) er dagens situasjon 0-alterantivet.  

Reguleringsplanen forutsetter at bekken på størstedelen av området er på 12 

meter. I bekkens nordre del er høydeforskjellen mellom sideterrenget og 

bekkeløpet stort.  

Reguleringsplan tillater og legger opp til at 1/3 av bekkeløpet kan overfylles i 

forbindelse med atkomster til de ulike næringstomtene vil det på denne 

strekningen vil bekken lukkes i en strekning på 280 meter (dvs. 1/3 av 840 m.). 

 

Figur 5-1 Gjeldene reguleringsplan. 



6 Naturmangfold og verdi 

Vegetasjonen i varslet areal består av gråor-heggeskog stedvis flompåvirket og 

eldre bar- og løvskog, samt enkelt felter med plantasjeskog av gran.  

Steindalsbekken, nedstrøms Jølsenbekken drenner gjennom området i nord 

sørlig retning og møter elva Leira ved Nordlihagen. Langs næringsområdet er 

bekken lagt opp i en åpen trase med bratte sidekanter og lite kantvegetasjon.  

     

Figur 6-1 Til venstre er ravineforekomst nr N5. til høyre er dagens bekk lang næringsområdet 

  



 

 

6.1 Løsmasser  

Varslet areal og åsryggene i øst domineres av bart fjell, med stedvis tynt 

løsmassedekke. Jordbruksarealene i vest er gammel elveavsetning, mens nordre 

del av varslet areal er havavsetning med ulik tykkelse (ngu.no) (figur 6-2).  

 

Figur 6-2 Løsmasser i og utenfor varslet areal (ngu.no). 

  



6.2 Verneområder 

Det er ingen naturreservater innenfor varslet areal, men i nær tilknytning finnes 

flere: 

› Jølsen næringsområde innbefattes som en del av nedslagsfeltet for 

Sørumsneset (våtmark, VV00000638) og Nordre Øyeren naturreservat 

(våtmark, VV00000506) som ligger 2 km nedstrøms Steindalsbekken/ 

Jølsenbekken.  

› Naturreservatet Kongsrudtjern (skogvern, IDVV00001992) er lokalisert 550 

m øst for varslet areal.  

› Vest for varslet areal ligger Leirvassdraget (ID BN00016134) med 

kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier som et viktig 

naturtype og landskapselement (naturbase.no).  

6.3 Naturtyper  

Nye lokaliteter og allerede registrerte lokaliteter fra eksterne kilder, se også 

tabell 6-1 og figur 6-3. 

Områdenavn: Steindalsbekken  

ID: Ny lokalitet. N1 

Naturtype: F05 gråor-heggeskog 

Utforming: F0501 gråor-heggeskog og F0502 flommarkskog 

Verdi: Svært viktig A  

Verdibegrunnelse: Naturtypen vurderes som svært viktig A, på grunn av sin 

størrelse med flompåvirket preg med kontinuitet i dødt trevirke, stående og 

liggende. Eroderende bekkesystem skaper ustabil grunn som fører til mye 

liggende ved i ulike suksesjonsstadier. 

Beliggenhet: Lokaliteten er primært i slak til bratt skråning, med noe flate 

partier.  

Beskrivelse: Tresjikt: Gråor, hassel, hegg, spisslønn, rogn og bjørk. Feltsjikt: 

Blåveis, hvitveis, trollbær, liljekonvall, hengeving, skogburkne 

Områdenavn: Torgrunrud vest 

ID: BN00016158. N2 

Naturtype: F07 Gammel boreal lauvskog 

Utforming: F0702 Gammel bjørkeskog 

Verdi: Viktig B  

Områdenavn: Korpåsen sør 

ID: BN00016169. N3 

Naturtype: F08 gammel barskog  

Utforming: F0801 Gammel granskog 

Verdi: Viktig B  



 

 

Områdenavn: Jølsen, Steindalsbekken  

ID: Ny lokalitet. N4 

Naturtype: Ravinedal (VU) 

Utforming: Ravinedaler i marin leire uten kilde fremspring  

Verdi: Viktig B  

Verdibegrunnelse: Naturtypen vurderes som viktig B. Raviner og 

ravinesystemer har betydning både knyttet til biologisk og geologisk mangfold 

og som viktige landskapselementer knyttet særlig til kulturlandskapet. 

Ravinene på Jølsen har intakte erosjonsprosesser, ingen av utformingene er 

lengre enn 100m enkeltvis, men til sammen med bindene landskap ca 700m. 

Ravine forekomstene er ikke dominert av inngrep i mer enn 50% av 

utstrekningen. Ravinene er ikke en del av større landskap men har 

sammenhenger lokalt innenfor varslet areal. 

Beliggenhet: Lokaliteten er primært i slak til bratt skråning, med noe flate 

partier. Utformingen er i nær tilknytning til Stendalsbekken. 

Beskrivelse: Ravinene er ikke en del av større landskap men har 

sammenhenger med mindre liknede forekomster. Vegetasjon består av 

Tresjikt: Gråor, hassel, hegg, spisslønn, rogn og bjørk. Feltsjikt: Blåveis, 

hvitveis, trollbær, liljekonvall, hengeving, skogburkne, listen er ikke 

uttømmende.  

Områdenavn: Jølsen, Steindalsbekken  

ID: Ny lokalitet. N5 

Naturtype: Ravinedal (VU) 

Utforming: Ravinedaler i marin leire uten kilde fremspring  

Verdi: Viktig B  

Verdibegrunnelse: Naturtypen vurderes som viktig B. Raviner og 

ravinesystemer har betydning både knyttet til biologisk og geologisk mangfold 

og som viktige landskapselementer knyttet særlig til kulturlandskapet. 

Ravinene på Jølsen har intakte erosjonsprosesser, ingen av utformingene er 

lengre enn 100m enkeltvis, men til sammen med bindene landskap ca 700m. 

Ravine forekomstene er ikke dominert av inngrep i mer enn 50% av 

utstrekningen. Ravinene er ikke en del av større landskap men har 

sammenhenger lokalt innenfor varslet areal. 

Beliggenhet: Lokaliteten er primært i slak til bratt skråning.  

Beskrivelse: Ravinene er ikke en del av større landskap men har 

sammenhenger med mindre liknede forekomster. Vegetasjon består av 

Tresjikt: Gråor, hassel, hegg, spisslønn, rogn og bjørk, furu og gran. Feltsjikt: 

Blåveis, hvitveis, trollbær, liljekonvall, hengeving, skogburkne, listen er ikke 

uttømmende. 

Områdenavn: Jølsen skog  

ID: BN00025073. N6 

Naturtype: F09 Bekkekløft og bergvegg 

Utforming:  

Verdi: Viktig B  

Områdenavn: Torgunrud sør  

ID: BN00016043. N7 

Naturtype: F0901 Bekkekløft og bergvegg 



Utforming: F0901 Bekkekløft 

Verdi: Viktig B  

Områdenavn: Jølsen, Steindalsbekken  

ID: Ny lokalitet. N8 

Naturtype: F09 Bekkekløft og bergvegg  

Utforming: F0901 Bekkekløft 

Verdi: Viktig B  

Verdibegrunnelse: Naturtypen vurderes som viktig B, på bakgrunn av 

utforming. Lokaliteten har velutviklet bekkekløft 

med kontinuitet i tresjiktet. Lokaliteten har variasjon og god forekomst av 

bergvegger. Bergvegg er stedvis i bevegelse som resulterer i små ras. 

Beliggenhet: Lokaliteten er oppstrøms i Steindalsbekken. 

Beskrivelse: Bekken er liten i utforming og har stor variasjon i passerende 

vannmengde gjennom året. Bergveggen er vendt mot øst. 

Områdenavn: Jølsen, Steindalsbekken  

ID: Ny lokalitet. N9 

Naturtype: F09 Bekkekløft og bergvegg  

Utforming: F0902 Bergvegg 

Verdi: Viktig B  

Verdibegrunnelse: Naturtypen vurderes som viktig B, på bakgrunn av 

utforming. Lokaliteten har velutviklet bekkekløft 

med kontinuitet i tresjiktet. Lokaliteten har variasjon og god forekomst av 

bergvegger. Bergvegg er stedvis i bevegelse som resulterer i små ras. 

Beliggenhet: Lokaliteten er oppstrøms i Steindalsbekken, hoveddel av lokalitet 

ligger ved kommunegrense mellom Skedsmo og Fet.  

Beskrivelse: Bekken er liten i utforming og har stor variasjon i passerende 

vannmengde gjennom året. Bergveggen er vendt. Det er ikke ytterligere 

undersøkt for moser og lav ved denne lokaliteten. 

Områdenavn: Jølsen, Steindalsbekken  

ID: Ny lokalitet. N10 

Naturtype: E06 Viktig bekkedrag 

Utforming: E0601 Meandrerende parti med naturlig 

kantsone (midtre del), E0602 Ravinebekk (øvre del), E0603 Parti som binder 

sammen andre naturmiljøer (nedre del). 

Verdi: Viktig B  

Verdibegrunnelse: Naturtypen vurderes som viktig B, på bakgrunn av 

utforming med intakte kantsoner, eroderende utforming i ravinedal og 

delstrekning bekk i bekkekløft. 

Beliggenhet: Lokaliteten er oppstrøms i bratt helning men slakker ut 

nedstrøms (Jølsenbekken) med noe flate partier.  

Beskrivelse: Bekken er liten i utforming og har stor variasjon i passerende 

vannmengde gjennom året. 

  



 

 

Tabell 6-1 Naturtyper og ravinedaler innenfor plangrense, registrert under befaring og 

innhentet fra naturbase, verdsatt etter DN-håndbok 13. 

Id kart Type/naturtype Utforming Befaring/naturbase: 

ID naturbase 

Dato Dn HB -Verdi 

N1 Gråor-heggeskog 

F05   

F0501   Ny lokalitet 12.10.2

016 

Svært viktig 

A 

F0502 

N2 Gammel lauvskog 

F07        

F0702   BN00016158 28.01.2

002 

Lite viktig C 

N3 Gammel barskog 

F08             

F0801  BN00016169    28.01.2

002 

Viktig B 

N4 Ravinedal (VU) Ravinedaler i marin 

leire uten kilde 

fremspring 

Ny lokalitet 12.10.2

016 

Viktig B 

N5 

N6 Bekkekløft og 

bergvegg F09 

F0901              

 

BN00025073 18.01.2

002 

18.01.2

002 

Viktig B 

N7 Bekkekløft og 

bergvegg F09 

F0901 BN00016043 28.01.2

002 

Viktig B 

N8 Bekkekløft og 

bergvegg F09 

F0901 Ny lokalitet 12.10.2

016 

Viktig B 

N9 F0902 

N10 Viktig bekkedrag 

E06 

E0601 – Øvre del Ny lokalitet 12.10.2

016 

Viktig B 

 E0602 – Øvre del 

 E0603  

 

  



6.4 Artsforekomster 

Det er registrert rosenfink (VU), gråspett (LC), musvåk (LC), dvergspett (LC) og 

konglebit (LC) i Kongsrudtjern området i nær tilknytning til varslet areal (tabell 

6-2) (figur 6-3), artene er av særlig stor forv.int og vurderes som viktige enten 

som rødlistede arter eller som ansvarsarter (naturbase.no) (DN-håndbok 11, 

2000). Avgrensning av registreringen i naturbase følger kommunegrense, 

hjemmeområdet vurderes derfor også innenfor nærliggende tilsvarende biotoper 

(naturbase.no). Landskap og plantesamfunn som gir grunnlag for leveområdet 

for tidligere registrering er tilsvarende innenfor nordre del av Jølsen 

næringsområde.  

Familien spettefugler anses som spesielt sensitiv grunnet tilknytning til stående 

eldre/ død ved for næringssøk og formering. Spettefugler utgjør viktige 

økosystem funksjoner for andre organismer.  

Det finnes en registrering av karplanten stavklokke fra 1928 i artdstatabanken. 

Forekomst er registrert nær bekkeløpet, se tabell 6-2 og figur 6-3. Bekkeløp er 

sterkt påvirket av jordbruk og deponi/næringsområdet. Registreringen vurderes 

som foreldet og tas derfor ikke med i vurdering av konsekvens, tabell 6-2.  

Den svartelistede karplanten kanadagulris (SE) er lokalisert på vestsiden av 

eksisterende næringsområdet (ruderatmark). Rødhyll (HI) er lokalisert i 

nordenden av eksisterende deponi. Kurvpil (PH) er vurdert som potensiell høy 

vokser langs nedre del av Steindalsbekken, alle forekomstene er registrert under 

befaring (tabell 6-2). 

Tabell 6-2 Tabellen viser forekomster av naturtyper, rødlistearter, andre arter av særlig stor forvaltnings interesse og 

fremmede arter innenfor og i tilgrensende areal. Kilde: Befaring og Artsdatabanken.  

Id kart Art Befring/naturbase Dato Merknad Kategor i Dn hb 

13 
 Rødlistede arter 

 

  

A11 Rosenfink 

(Carpodacus 

erythrinus)  

Naturbase   

BA00046946-326 

01.06.1970 Registrert i 

tilknytning til 

planormådet 

VU Viktig B 

Punkt i 

figur 4-

3 

Stavklokke 

(Campanula 

cervicaria)  

Artsdatabanken 

137909 

02.09.1928 Barkebråten - 

Naturhistorisk 

museum – 

funnet er 

foreldet. 

NT Lokalt 

viktig C 

 

 

Andre arter av nasjonal forvaltnings interesse (ansvarsarter)  

A11 Gråspett 

(Picus canus) 

Naturbase 

BA00046946-223 

30.03.1986 Registrert i 

tilknytning til 

planormådet 

LC Viktig B 

A11 Musvåk 

(Buteo buteo) 

Naturbase 

BA00046946-89 

03.06.1981 Registrert i 

tilknytning til 

planormådet 

LC Viktig B 



 

 

Id kart Art Befring/naturbase Dato Merknad Kategor i Dn hb 

13 
A11 Dvergspett 

(Dendrocopos 

minor) 

Naturbase 

BA00046946-228 

01.06.1981 Registrert i 

tilknytning til 

planormådet 

LC Viktig B 

A11 Konglebit 

(Pinicola 

enucleator) 

Naturbase 

Observations/NOF/so

2-birds/16027593LC 

18.12.2016 Registrert i 

tilknytning til 

varslet areal 

LC Viktig B 

A11 Dvergfalk 

(Falco 

columbarius) 

Naturbase 

Observations/NOF/so

2-birds/8335917 

13.04.2015 Registrert I 

tilknytning til 

varslet areal 

LC Viktig B 

 Svartelistede arter / fremmede arter  

Artskart 

20.04.2016 

 

 

 Rødhyl 

(Sambucus 

racemosa)  

Befaring  12.10.2016 Enkelt-

forekomst  

HI  

 Kanadagullris 

(Solidago 

canadensis L.)  

Befaring  12.10.2016 Vest for 

eksisterende 

deponi 

SE  

 Kurvpil (Salix 

viminalis L.)   

Befaring  12.10.2016 Vest 

eksisterende 

deponi, langs 

Jølsenbekken 

PH  

 

 



 

Figur 6-3 Varslingsgrense, tiltak, naturtyper (tabell 4-1), ravinedaler og rødlistede arter og arter av særlig stor 

forvaltningsinteresse er verdisatt (tabell 4-2) etter DN-håndbok 13. 

  



 

 

6.5 Vannforekomster  

Varslet areal er omfattet av verneplan for vassdrag, Leira (1986). 

Steindalsbekken (002-3542-R) (www.vann-nett.no) renner gjennom varslet 

areal fra nord til sør og går langs vestsiden av varslet areal og føres ut i 

Jølsenbekken nedstrøms varslet areal. Denne har igjen utløp i Stilla som videre 

går gjennom Sørumsnes naturreservat. Østfold fylkeskommune er 

vannregionmyndighet.  

Steindalsbekken er registrert som del av bekkefeltet 002-3542-R, Sidebekker til 

Leira nedstrøms Krokfoss. Detaljeringsgraden for miljøtilstand og påvirkninger  

er derfor nokså grov. Økologisk tilstand for bekkefeltet som helhet er satt til 

dårlig (vann-nett.no, 11-2016). Bekkefeltet er påvirket av avløp fra spredt 

bebyggelse og fra renseanlegg fra jordbruksaktivitet i tillegg til fysiske inngrep.  

Nedbørfeltet oppstrøms for varslet areal er i hovedsak skogsmark og dyrkamark.  

Lengst oppstrøms, helt nord i varslet areal er bekken lite påvirket av fysiske 

inngrep. Bekken renner her i ei nokså bratt bekkekløft. Substratet er grovt – 

blokk og stein som er dannet ved utrasing av stedegent materiale fra sidene i 

kløfta. Bekkeløpet danner her små stryk og kulper. Kantvegetasjonen er her 

dominert av gråor. Oretrær danner et lett nedbrytbart, nitrogenrikt strøfall som 

er gunstig for mange bunndyr.  

Noe lengre nedstrøms er berggrunnen dekket av fine marine avsetninger. 

Sidene er bratte og bekker eroderer aktivt i løsmassene slik at dalsida mot vest 

er ustabile. Bekken har her et substrat av grus og stein som ligger over de 

finkornede marine avsetningene. Bekken danner her små grunne stryk og litt 

større kulper. Det er stor variasjonen i vannhastighet og vanndyp. Også her er 

gråor tallrik. De ustabile sidene gjør trærne utsatt for vindfall og mange 

rotvelter tilfører mye grovt organisk materiale til bekkeløpet. Grove greiner og 

kvist skaper skjul og et mer variert substrat. Denne øvre delen av bekken er 

kartlagt og verdivurdert som viktig bekkedrag. 

Nedstrøms for skogen renner bekken mellom eksisterende massetak og 

dyrkamark, se figur 6-4. Selve bekkeløpet er bevart men er påvirket av 

terrengbearbeiding nært inn mot vannstrengen. Substatet her er fin til grov grus 

over finkornige marine løsmasser. Kantvegetasjonen er har her ikke lenger et 

tresjikt men består av åkerugras og vannkantplanter. 

Nederst i varslet areal har bekken svakere fall og substratet er finere. Bekken 

renner mellom dyrka mark og bebygde arealer som begrenser vekst av 

kantvegetasjon, figur 6-5. Langs bekken er det en smal sone bestående av 

trivielle løvtrær med innslag av gråor (figur 6-4). Bekken er her senket. 



 

Figur 6-4 Steindalsbekken nedstrøms for planlagt tiltak (deponi). 

 

Figur 6-5 Dagens situasjon (0- alternativet) for Steindalsbekken langs næringsområdet. 



 

 

6.5.1 Bunndyrundersøkelser – beskrivelse av artsmangfold. 
Økologisk tilstand i vann.   

Det ble samlet inn bunndyrprøver fra 4 stasjoner i Steindalsbekken, J1-J4, se 

Error! Reference source not found.2. Med unntak av J 4 hadde stasjonene 

velegnet substrat for sparkeprøver og kravene til metode for beregning av ASPT 

indeks er oppfylt.  

Bekken var islagt på prøvetidspunktet og knust is og snø medførte slitasje på 

prøvematerialet. Prøvene ble likevel vurdert som tilstrekkelig gode for å gi en 

oversikt over bunnfaunaen og som grunnlag for beregning av ASPT indeks for 

stasjon 1-3. 

Alle prøvene inneholder organismer med høy og lav toleranse for 

eutrofiering/organisk belastning (ASPT indikatorverdi mellom 1 og 10). De 

artene og gruppene som påvises er vanlig utbredt i rennende vann i denne 

regionen. Artsliste over påviste bunndyr er presentert i Vedlegg 1. 

På de øverste stasjonene 1 og 2 var bekkefaunaen variert og representativ for 

hurtigrennende skogsbekker i dette området. Flere typiske "rentvannsarter" ble 

her påvist, eksempelvis steinfluenymfer av artene Leuctra hippopus og Isoperla 

sp, samt vårfluelarver som Rhyacophila nubila og Sericostoma personatum. Den 

mest tallrike døgnfluearten, Baetis rhodani er relativt tolerant overfor organisk 

påvirkning. Denne arten er den mest utbredte døgnflua i Norge. 

På stasjon 3 ble det påvist betydelig færre arter, og færre av de typiske 

rentvannsartene innenfor gruppa EPT taxa sammenliknet med stasjonene 1 og 

2. 

På stasjon 4 vurderes bunnfaunaen som artsfattig. Døgnfluearten Baetis rhodani 

påvises også her, men steinfluene som ble påvist lenger opp mangler på denne 

stasjonen. Stasjonen tilfredsstiller ikke kravene til metode for beregning av 

ASPT indeks. Den er likevel tatt med i Figur 6-5-1 men resultatet må tolkes på 

bakgrunn av disse forutsetningene. De eksisterende tekniske inngrepene er 

trolig medvirkende til at bunndyrfaunaen her er fattigere. 

ASPT indeks er vist i figur 6-6. Antall arter og grupper som er påvist på de ulike 
stasjonene er vist i figur 6-7. 
 
 



 

Figur 6-6 ASPT indeks for stasjonene J2-J4. Miljøtilstand er vist som fargekoder: God 

tilstand med grønne kolonner, moderat tilstand med gult. Stasjon J 4 er ikke fargekodet da 

stasjonen ikke fullt ut tilfredsstiller metodespesifikke krav. 

 

 

Figur 6-7 Antall arter/grupper og EPT taxa i prøvene. 

6.6 Landskapsøkologiske sammenhenger 

Skogsområdene er viktige for vilt, spesielt i randsonen mellom infrastruktur og 

større sammenhengende skogområder. Det ble registrert enkeltspor 

(næringssøk) og dyretråkk etter hjortevilt innenfor varslet areal. Det er tidligere 

registrert et høyt antall arter av fugl i nær tilknytning til varslet areal 

(naturbase, artsdatabanken), det er høyst sannsynlig at også varslet areal 

innbefattes som leveområdet for de nevnte artene.   
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7 Konsekvenser av tiltaket 

I dette avsnittet er konsekvensen av tiltaket vurdert opp mot 0- alternativet for 

naturtyper, artsforekomster og vannforekomster. Kapittel 7.4 oppsummerer 

konsekvensene. 

7.1 Naturtyper 

Planlagt tiltak gir fullstendig arealbeslag innenfor planlagt tiltaksgrense og vil 

medføre tap av ravinedal (N4 og N5) og deler av naturtypene bekkekløft og 

bergvegg utforming bekkekløft (N6 og N9), viktig bekkedrag (N10) og store 

deler av bestanden gråor-heggeskog (N1) (figur 6-3).  

Tiltaket vil føre til økt belastning på nærliggende naturtyper. Rødlistet naturtype 

ravinedal og naturtype bekkekløft og bergvegg er landskapsformer som er 

verdifulle i sin helhet og vil forringes tiltros for kun delvis direkte berøring av 

tiltak. Konsekvensen for naturtyper vurderes som stor negativ. Tabell 6-1 viser 

konsekvensen for hver naturtype. 

 

Figur 7-1 Overgang mellom eksisterende deponi og areal for omsøkt tiltak.  

 

Tabell 7-1: Tabellen viser verdi, omfang og konsekvens for naturtyper i eller i nær 

tilknytning til nytt næringsområde. 

Id kart Kategori Verdi Omfang Konsekvens av 

planforslaget 



N1 Gråor-heggeskog F05   Svært viktig 

A 

Arealbeslag, hele 

lokaliteten forsvinner 

Stor negativ   

N2 Gammel lauvskog 

F07        

Lite viktig C Ikke berørt, ligger 

oppstrøms for tiltaket 

Ingen 

N3 Gammel barskog F08             Viktig B Ikke berørt, ligger nord for 

tiltaket og høyere i terreng 

Ingen 

N4 Ravinedal (VU) Viktig B Arealbeslag, en av 

ravinens to armer blir fylt 

opp med masser 

Middels negativ 

N5 Ravinedal (VU) Viktig B Arealbeslag av hele 

lokaliteten 

Stor negativ 

N6 Bekkekløft og 

bergvegg F09 

Viktig B Arealbeslag av hele 

lokaliteten  

Middels negativ 

N7 Bekkekløft og 

bergvegg F09 

Viktig B Ikke berørt, ligger nor for 

tiltaket 

Ingen 

N8 Bekkekløft og 

bergvegg F09 

Viktig B Arealbeslag i søndre del Middels negativ 

N9 Bekkekløft og 

bergvegg F09 

Arealbeslag av hele 

lokaliteten 

Middels negativ 

N10 Viktig bekkedrag E06 Viktig B Arealbeslag, bekken 

legges i rør  

Stor negativ 

7.2 Artsforekomster 

Landskapet innenfor planområde er variert grunnet bekkekløft og ravine. 

Diversitet i plantesammensetning er et resultat av variasjon i landskapet, som 

vil minke ved gjennomføring av tiltak. Tiltaket vil ha negative konsekvenser på 

næring, hekkeområder og generelt leveområdet til registrerte fuglearter.  

Tabell 7-2 Tabellen viser verdi, omfang og konsekvens for artsforekomster i eller i nær 

tilknytning til nytt næringsområde. 

Id kart Kategori Verdi Omfang Konsekvens av 

planforslaget 

A11 Arter av nasjonal 

forvaltnings interesse 

Viktig B Arealbeslag, leveområdet 

og hekkeområdet 

reduseres  

Middels negativ 

 



 

 

7.3 Vannforekomster 

I henhold til gjeldende reguleringsplan tillates bekken delvis lukket, men minst 

2/3, av den skal gå i dagen. Den åpne delen av bekken er i gjeldende plan lagt i 

et smalt parkbelte, ca 12 m bredt, mellom planlagt adkomstveg og område 

avsatt til næringsformål. Med denne løsningen legges det opp til at bekken 

lukkes i partier der det planlegges adkomst fra tilførselsveg til de ulike delene av 

næringsområdet. Med en lengde på ca 840m langs hele det regulerte området 

åpner gjeldende plan for at ca 280 m av bekken legges i lukket løp.  

Planforslaget legger opp til at bekken lukkes over strekning på ca 350m i 

bekkedalen nord for dagens næringsområde på grunn av deponiet. Bekken vil gå 

i åpent løp på flata nedenfor parallelt med eksisterende deponi, med unntak av 

en vegkyssing sør på området (minimum 20 m).  

Det er utarbeidet et eget notat som belyser hvordan bekken gjennom parkbeltet 

bør utformes for å styrke bekkens selvrensningsevne og naturmangfold, les 

vedlegg 1. 

Tiltaket omfatter vannrenseanlegg hvor overskuddsvann fra jordvaskelageret og 

sigevann fra mellomlageret skal renses. Arealbehov til rensetiltak forutsettes 

dekket innenfor plangrensen.  

Bekkelukking vil ha noe større omfang i planforslaget, sammenliknet med 

gjeldende reguleringsplan. Vannmiljøhensyn blir vektlagt i større grad i dette 

planforslaget sammenlignet med 0-aternativet.  

Figur 7-3 Tabellen viser, omfang og konsekvens for bekkestrengen. 

Kategori Omfang Konsekvens av 

planforslaget 

Bekkestrengen i 

deponiet 

Arealbeslag, bekken 

legges i rør  

Stor negativ 

Bekk langs 

næringsareal 

Bekkeløpet skal få et 

naturlikt utseende 

med kantvegetasjon 

og flommarkskog 

Stor positiv 

 

 

 

 



7.4 Oppsummering 

Planforslaget har både positive og negative konsekvenser for naturmangfoldet 

innenfor planområdet.   

For nordre del, der deponiet er planlagt vil tiltaket vil føre til arealbeslag av 

naturmangfold med høy verdi og deler av Steindalsbekken legges i rør.  

Konsekvensene for naturmangfoldet der deponiet anlegges vurderes som 

negativ i forhold til 0- alternativet. 

For søndre del, der det er planlagt nytt bekkeløp, vil tiltaket føre til bedring av 

naturmangfoldet i og langs bekken. Konsekvensen av tiltaket her vurderes som 

positivt i forhold til 0-alterantivet. 

 



 

 

8 Forslag til avbøtende tiltak  

Det forutsettes at rensetiltak som sedimenteringbassenger, rensedammer, 

avskjæringsgrøfter og eventuelt fordrøyningsbassenger prosjekteres i 

byggeplan/teknisk plan som en del av tiltaket. Tilstrekkelig areal til dette 

formålet er avsatt innenfor varslet areal. Tiltak for rensing av overvann er 

følgelig en del av tiltaket. Ny bekketrase er planlagt som et naturlikt bekkeløp.  

Tiltak som kan redusere de negative konsekvensene av nytt deponi og 

næringsområder er: 

› Tiltak for å redusere spredning av fremmede karplanter.  

› Det bør lages rutiner for håndtering av stedegen og tilførte løsmasser. 

Kanadagullris og kurvipil er de to registrert fremmede karplanter i 

varslet areal. Eventuelle overskuddsmasser fra område kan derfor ikke 

flyttes ut av varslet areal uten at deg gjøres nødvendige tiltak. Se 

forskrift om fremmede organismer omtalt i §5 og §9. 

› Slått, luking eller annen bekjempelse av fremmede karplanter før 

anleggsperiode vil redusere faren for spredning. Dette gjelder spesielt 

langs veien der plantedeler kan føres ut av området på grunn at de 

setter seg fast i hjul etc.  

› Maskiner må rengjøres før de transporteres ut/inn i anleggsområdet av 

for å redusere spredning av fremmede arter til nye områder.  

› Ved planting anbefales bruk av fortrinnsvis stedeget materiale, alternativt 

norske plantearter med lokal herkomst. Arter oppført på svartelisten skal 

ikke brukes. Det må plantes inn tett og så fort som mulig etter utlegging av 

masser. Jord skal ikke ligge åpen. 

› Bruk lokale materialer for å redusere transport. 

Listen er ikke uttømmende.  



9 Forslagsstillers vurdering i henhold til 

naturmangfoldloven  

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet for å vurder om prosjektet kan 

gjennomføres. Lovens formål er: 

"…. at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 

den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur." 

I dette kapittelet er prosjektet vurdert for å se om kravene i §§ 8 – 12 er 

ivaretatt, eventuelle tiltak er listet opp og det er henvist til rapporter der det er 

relevant.  Den endelige vurderingen om prosjektet tilfredsstiller kravene i 

naturmangfoldloven må avgjøres av offentlig myndighet. 

§ 8 kunnskapsgrunnlaget:  

Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon om arters bestandssituasjon og 

utbredelsen av naturtyper innenfor varslet areal. Det finnes forekomster av 

rødliste arter og naturtyper (raviner - VU) og arter av forvaltnings interesse 

(ansvarsarter). I nær tilknytning finnes det tre naturreservat.  

Det foreligger god kunnskap om omfanget av tiltaket, som i hovedsak er 

arealbeslag og omlegging av Steindalsbekken. Der Steindalsbekken legges i rør 

er prosjektet i strid med vannressurslovens §11, som beskytter kantsoner langs 

vassdrag.  

Det skal anlegges rensetiltak for overvann slik at det ikke oppstår ytterligere 

belastning på Stilla nedstrøms. Ved gjennomføring av rensetiltak og ny 

kantvegetasjon vil trolig miljømålet for Steindalsbekken nedstrøms tiltaket 

kunne oppnås. 

Samlet sett vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt nok til å kunne vite at 

konsekvensen for naturmangfoldet er stor negativ for nordre del der deponiet er 

planlagt og stor positiv der nytt åpent bekkeløp med kantsoner er regulert.  

§ 9 føre-var-prinsippet:  

Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for 

naturmangfoldet, men føre- var prinsippet kommer til anvendelse i forbindelse 

med bekjempelse av svartelistede karplanter. Tiltak for å redusere risikoen for 

spredning er ulike metoder knyttet til anleggsgjennomføringen og innplanting 

langs nytt bekkeløp.  



 

 

§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning: 

Prosjektet vil ha store negative konsekvenser på registrerte forekomster av 

naturtyper og vannmiljø med akvatiske organismer.  

Planlagt tiltak gir fullstendig arealbeslag innenfor planlagt tiltaksgrense. Tiltaket 

vil føre til økt belastning på nærliggende naturtyper. Flertallet av naturtypene er 

landskapsformer som er verdifulle i sin helhetlig utforming.  

Tiltaket vil ha negativ påvirkning på bekkefeltvannforekomsten Sidebekker til 

Leira nedstrøms Krokfoss, som fra før av er vurdert å ha dårlig tilstand. Tiltaket 

vil øke avstand til miljømålet for vannforekomsten. 

Planlagt tiltak er i strid med planlagt arealbruk ihht kommuneplan 2014-2026 – 

Fet kommune, kommuneplanens arealdel og i strid med forbud om bekkelukking 

jfr Bestemmelsene § 1.9. og § 5.0 bebyggelse og anlegg §5.8 byggegrense mot 

ravinedaler. Tiltaket tilfører følgelig belastning som det ikke er tatt høyde for i 

vedtatte planer (kommuneplan, Fet kommune 2015). 

 

Oppretting av et deponi på Jølsen vil redusere transporten av deponimasse i 

regionen. Nytt deponi skal rense forurensede masser. Store mengder 

forurensede masser skal kunne leveres tilbake til markedet som rene masser. 

Dette vil føre til mindre arealbeslag andre steder, som følge av mindre behov for 

deponering.  

 

§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

§§ 11 i Naturmangfoldloven krever at tiltakshaver i hovedsak skal dekke 

kostnadene ved eventuelle miljøforringelser.  Tiltakshaver bekoster 

gjennomføring av prosjektet. 

› Deponimassene er finpartiklet, regnvann/nedbør vil derfor i begrenset grad 

drenere gjennom massene, men både forurenset avrenning og vann som 

drenerer gjennom de forurensede massene vil fanges av bunntetting og 

ledes til egnet renseløsning før det ledes videre til resipient.  

› Avfallsforskriftens kapittel 9 fastsetter krav til deponier som skal sikre at 

deponering av ulike avfallstyper skjer på en forsvarlig og kontrollert måte. 

› Tykkelsen på toppdekket og ev. krav til massene som ligger over det tette 

laget vil kunne tilpasses tenkt etterbruk og revegetering av området. 

§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til 

grunn og at det er fokus på vannmiljø, økologisk tilstand og naturtyper i og nært 

utenfor tiltaksgrense i anleggsfasen og ferdigstilt prosjekt.  

Ved gjennomføring av planlagt tiltak er negativ påvirkning på registrert 

naturmangfold innenfor tiltaksgrense unngåelig, derimot kan påvirkning på 

nærliggende områder begrenses.  

Driftsmetoder med fokus på håndtering av svartelistede arter: 



› Det er registrert fremmede arter i varslet areal, eventuelle 

overskuddsmasser fra område kan ikke flyttes ifølge forskrift om fremmede 

organismer omtalt i vedlegg 1, §5 og §9. Dette gjelder følgende arter: 

kanadagullris og kurvpil. 

› Maskiner som brukes i anleggsområdet må rengjøres for å hindre spredning 

av fremmede arter til nye områder. 

› Slått og innsamling av fremmede karplanter før anleggsperiode vil minke 

faren for spredning. 

Lokalisering av Jølsen Næringspark som deponiområder for forurenset avfall 

ligger utenfor denne rapportens mandat, men ifølge tiltakshaver og kommune er 

det et stort behov for deponiområder i regionen.   
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11 Vedlegg 1: Jølsen næringsområdet 

forslag til utforming av bekkeløp 


