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Dato: 11. mars 2020 

Felles planinitiativ og anmodning om oppstartsmøte til Lillestrøm kommune 
gnr 255 bnr 1 m fl  
- endring i reguleringsplan, plan ID 12/02270 for Asak massedeponi og ny 
fylkesvei og  
- nordre del av detaljreguleringsplan plan ID 12/02246 for Gang- og sykkelvei 
Asakveien fra Haldenveien til Engeli samt 
- regulering av LNF-areal i Kommuneplanen   

1 Bakgrunn 

 Områdets reguleringsstatus og pågående arbeider i planområdet  

13.11.2013 ble reguleringsplanen for Asakveien massedeponi vedtatt av kommunestyret i Sørum etter at 
oppfyllingsarbeidene sør i ravinedalen hadde pågått gjennom flere år, den siste tiden ved dispensasjon fra 
plankravet i påvente av endelig vedtatt og gyldig reguleringsplan for oppfylling for omlegging av Fylkesveien.  
Gjennomføring av denne reguleringsplanen er i dag kommet langt, jf redegjørelse i dialogmøtet med Sørum 
kommune 14.11.2019. Hovedinnholdet i orienteringen om status i arbeidene skal fremgå av referatet fra 
møtet. 
 
Detaljreguleringsplanen for ny gang og sykkelvei langs Asakveiens søndre parsell ble vedtatt 27.5.2015 og er 
langt på vei gjennomført. Veianlegget er ferdigstilt og åpnet. 
 
Følgende planer gjelder i det foreslåtte planområdet: 

• Plan-id 227 Massedeponi og omlegging av Asakveien (heretter kalt nordre plan/plan nord) 

• Plan-id 246 Ny gang- og sykkelvei langs Asakveien (heretter kalt søndre plan/plan sør) 

• Kommuneplanen 
 
Hele reguleringsplanen for Massedeponi og omlegging av Asakveien og den nordre delen av reguleringsplan 
for ny gang- og sykkelvei langs Asakveien foreslås nå omregulert. I tillegg utvides planområdet i området der 
de to planene møtes. Søndre avgrensning av nytt planområde er foreslått i Asakbekken. 
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 Informasjon om hvem som er forslagsstiller og konsulent med kontaktinformasjon 

Forslagstiller er Asak Massemottak AS (org.nr 916368224) v/ Norsk Gjenvinning m3 AS med 
fakturaadresse:  
Asak Massemottak AS  
c/o Fakturamottak  
Postboks 4523  
8608 MO I RANA  

E-post: js@ngm3.no  
 

Konsulent er Multiconsult Norge AS v/ Øystein Gjessing Karlsen 
Plogveien 1 (Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo) 
0679 Oslo 
E-post: OysteinGjessing.Karlsen@multiconsult.no 

2 Redegjørelser 

 Formål med gjeldende planer 

• Plan-id 227 Massedeponi og omlegging av Asakveien 
Hensikten med gjeldende plan er å legge til rette for rasjonell landbruksdrift etter at deler av planområdet er 
benyttet til inert deponi for rene og lett forurensede masser. Areal for massedeponi skal kunne tilbakeføres 
til fulldyrka jord for matproduksjon.  
Planen skal også bedre den trafikale situasjonen for Fylkesvei 256 (Asakveien) og bomiljøet i Asakgrenda ved 
omlegging av Fylkesveien vest for grenda, krysset Asakveien/Haldenveien og for Mjønerudveien. 

• Plan-id 246 Ny gang- og sykkelvei langs Asakveien 
Hensikten med gjeldende plan er utbedring av krysset Haldenveien/ Asakveien og å etablere 
sammenhengende gang- og sykkelvei fra Haldenveien og nordover til noe forbi Asakbekken. 

 Formålet med planendringene/planforslaget 

Formålet med planendringene er å:  
1. Bedre områdestabiliteten 

2. Sikre bedre overvannshåndtering  

3. Bedre/optimalisere forholdene og forutsetningene for maskinell jordbruksdrift og matproduksjon 

Det viktigste med planinitiativet er å bedre områdestabiliteten og overvannshåndteringen. Dernest kommer 
bedre forutsetninger for jordbruksdriften.  
Gjeldende nordre plan har innregulerte koter for maksimal terrenghøyde. Dette har vist seg å ikke være noen 
god løsning for overvannshåndtering og forutsetninger for landbruksdriften. Dette gjelder særlig nordre del 
av dette planområdet der oppfyllingen i dag foregår.  
Planendringene vil også ha positive virkninger utenfor planområdet for en best mulig overgang til og 
arrondering av tilstøtende innmark. 
Tiltakshaver og grunneierne ønsker å utnytte etablert infrastruktur til å bedre terrengutformingen slik at 
landbruksdriften blir tryggere og kan skje mest mulig rasjonelt.  
Samtidig ønskes det å rydde opp med hensyn til overlappende og til dels noe motstridene krav i 
reguleringsbestemmelsene. Dette har betydning også for gjennomføringsavtalen som er inngått mellom 
Norsk Gjenvinning m3 AS og Statens vegvesen (nå overtatt av Fylkeskommunen). 
Tiltaket/planendringen i nordre del av det nordre planområdet innebærer oppfylling av uhensiktsmessige 
forsenkninger i regulerte koter, fjerning av den gamle Asakveien i sørøst og helhetlig sammenføyning og 
istandsetting av innmark.  

https://livelink.multiconsult.no/lldav/nodes/50482652/js%40ngm3.no
https://livelink.multiconsult.no/lldav/nodes/50482652/OysteinGjessing.Karlsen%40multiconsult.no
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Når Statens vegvesen (Fylkeskommunen) har samtykket, kan arbeidene med fjerning av den gamle  
Asakveien sørøst i foreslått planområde og terrengtilpasninger mot eksisterende landbruksmark her starte 
opp så snart den nye parsellen av Asakveien er ferdigstilt og åpnet. Det antas i så tilfelle at 
landbruksarronderingen vil være ferdigstilt innen om lag 2 år etter åpning av den nye Asakveien. 
 
Innregulert fylkesvei vil ikke endres på noen del, verken vertikalt eller horisontalt. Endret kotering nord for ny 
Mjønerudvei krever revidert byggeplan for sideareal/grøfter. Revisjonen må godkjennes av Fylkeskommunen.   

 Foreslått planområde 

 
 

 
 
Figur 1) Oversiktsplan med denne tegnforklaringen:  
 

Svart stiplet linje   forslag ny plangrense  
Lilla   gjeldende plangrense plan nord 
Grønn stiplet  gjeldende – plan sør   
Blå stiplet  In Situs planinitiativ 28.10.2019 side 3 - trukket 

 
Avgrensning av planområdet ønskes diskutert i oppstartsmøtet. 
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 Terrengendringer  

2.4.1 Nord i planområdet: 

Gjeldende plankart nord bestemmer ved 1-meterskoter at det skal være lavpunkt/søkk nord i planområdet, 
både vest og øst for ny fylkesveg, se svarte kotelinjer i figuren nedenfor: 
 

 
Figur 2) skisseprosjektert ny kotering med rødt, LARK-TEG-01 foreløpig pr 4.10.2019 
 
Aktuelt/berørt areal utenfor planområdet er avsatt til LNF i kommuneplanen for Lillestrøm kommune.  



Asak massemottak  multiconsult.no 

Planinitiativ/oppstartsmøte 

 

20110102-00 Asak Massemottak – notat felles planinitiativ rev 00 11. mars 2020 Side 5 av 13 

Om koteendringene  

Endringsforslaget innebærer en endring i endelig terreng der konkave søkk helt nord i den gamle ravinedalen 
med uønskede konsekvenser korrigeres og får en konveks form på et begrenset areal nord på det nordre 
planområde for å sikre tilstrekkelig avrenning på dyrkingsarealene helt opp til adkomstveien til Asakveien 
196. Kotelinjene er trukket ut over gjeldende reguleringsgrense for å vise tilpasningen til omliggende innmark 
for blant annet å ivareta de landbruksfaglige, estetiske og VA-tekniske hensynene. 
 
Positive virkninger av koteendringene i nord er blant annet: 

1. Ny terrengform som sikrer redusert erosjon av matjordlag 

2. Lavere helningsgrad gjør jordbruksdriften bedre og tryggere. 

3. Stabiliteten forbedres. Økt volum vil gi økt stabilitet i ravineskråningene som fyllingen ligger inntil. 

4. Endret terrengform sikrer optimal arrondering av de tilgrensede dyrkingsarealene både langs og 

utenfor planområdet   

5. Konveks terrengform på flata helt i nord gir bedre skjerming for innsyn til naboer fra veien  

6. Terrengendringene vil skjerme for støy fra ny fylkesvei  

7. Terrengformen gir et bedret landskapsbilde ved at ny fylkesvei blir mindre dominerende i landskapet  

8. Bedre utnyttelse av arealressursen og deponiet  

2.4.2 Sør i planområdet 

En tilsvarende illustrasjon av kote-endringer for søndre del av planinitiativet er vist i figuren nedenfor: 

 
Figur 3) svarte stiplete linjer på fargete areal er forprosjektert ny kotering, tilsvarende som i In Situs 
planinitiativ 28.10.2019, side 5 
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Om terrengendringene 

Terrengendringen omfatter oppfylling på østsiden av den nye Asakveien, mellom Asakveien 60 (vest for 
søndre del av gråsvart areal i figur 3) og Asakveien 115 (gårdstunet nordøst for det gråsvarte arealet). 
Endringene består i hovedsak av oppfylling av forsenkning i terrenget, fjerning av den gamle Asakveien og 
istandsetting til dyrkingsareal. Tilpasning til innmark utenfor oppfyllingsarealet inngår. 
 
Terrengendringen omfatter også avtaking av masser på kul markert med gult og oransje. Dette inngår i 
gjeldende plan sør.  
 
Ved eventuelt behov for ytterligere detaljer om terrengendringene i sør vises det til In Situs planinitiativ 
28.10.2019 (som riktignok er trukket).  
 
Begrunnelse og positive virkninger av terrengendringene i sør er blant annet: 
1. Ny terrengform som sikrer redusert erosjon av matjordlag 
2. Lavere helningsgrad gjør jordbruksdriften bedre og tryggere. 
3. Stabiliteten forbedres. Oppfyllingen som vist og avtakingen av «kulen» vil gi økt stabilitet  
4. Endret terrengform sikrer optimal arrondering av de tilgrensede dyrkingsarealene  
5. Bedre utnyttelse av arealressursen i anleggstiden ved dekning av tilbudsunderskudd for 

massemottak/deponi 
 
For helhetens skyld viser figuren nedenfor utsnitt av den nordre delen på gjeldende plankart sør: 
 

 
Figur 4) 
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For oversiktens skyld vises nedenfor et flyfoto av området med vassdrag og høyspentlinjer påtegnet 
 

 
Figur 5) Kilde: https://kart.finn.no/   

 Endringer i reguleringsbestemmelsene 

Pkt 2.5.1 og 2.5.2 er skrevet med utgangspunkt i dialogen om reguleringsendring av nordre plan og fordi det 
ønskes drøftet i oppstartsmøtet hvordan volum og terrengform mest hensiktsmessig kan styres. 

2.5.1 Reguleringsbestemmelsenes § 3.3 

Vi ønsker å drøfte hvorvidt det er nødvendig med regulering i form av maksimalt fyllingsvolum, da koteringen 
i plankartet som nevnt angir endelig terrengform og derved styrer maksimalt innkjørt volum. 
Vi vurderer det slik at plankart med koteanvisning ivaretar planmyndighetenes behov for å regulere 
oppfyllingen, og at det ikke er nødvendig å regulere volum i tillegg.  
Vi mener derfor at det i utgangspunktet ikke skal være nødvendig med volumbegrensning i 
reguleringsbestemmelsene så lenge plankartet benytter 1-meterskoter for å styre deponiets utforming og 
«underliggende» masser/volum.  

2.5.2 Reguleringsbestemmelsene § 7.9 

Det er et ønske at frist for ferdig istandsatt område endres. Begrunnelse og konsekvenser er blant annet: 
1. Ferdigstillelse av Fylkesveien er avhengig av setningsforløpet, og ikke deponiarbeidet for øvrig. 

Det er usikkert hvor lang tid det vil ta før man anser setningsforløpet for å være tilfredstillende 

2. Endring i kotelinjer vil ikke påvirke fremdriften for ferdigstillelse av Fylkesveien.  

3. Ferdigstillelse av deler av massemottaket begrenses av at betong- og steinmasser til 
veibyggingen må mellomlagres innenfor planområdet inntil veien kan bygges. 

4. Endring vil gi kontinuerlig drift slik at man ved endt deponioppfylling kan gå rett over til 
ferdigstillelse av Fylkesveien.  

5. Setningsforløpet styrer fremdrift for veibygging, ref. status for setningsmålinger  

https://kart.finn.no/
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6. Driftsstans (stengt vei) i 3 mndr i 2016/2017 med ettervirkninger, har medført om lag ¾ års 
forsinkelse allerede 

2.5.3 Reguleringsbestemmelsene til søndre plan 

Reguleringsbestemmelsene til søndre plan inneholder ingen bestemmelser om oppfyllingshøyder eller 
maksimale volum. Dette har sin naturlige forklaring i at den planen ikke hadde til hensikt å legge til rette for 
masseoppfylling/deponi. 
 
I oppstartsmøtet er det neppe nødvendig å beslutte om utforming og innhold i bestemmelsene til en ny 
reguleringsplan. Imidlertid ser vi for oss at det kan drøftes og eventuelt konkluderes foreløpig om hvordan 
maksimalt oppfyllingsvolum/innkjørt volum bør styres, jf ovenfor om det vi mener er en uhensiktsmessig 
«dobbeltregulering» ved både maksimale 1-meterskoter på plankartet og nominell volumbegrensning i 
reguleringsbestemmelsene. 

2.5.4 Ønsket utbyggingsvolum og byggehøyder 

Ut fra det ovenstående skal det fremgå at det ikke er ønske om eller behov for en regulering som åpner for 
etablering av bygninger i strid med kommuneplanen. Vi tilføyer at vi heller ikke kan se at tiltakene som 
planinitiativet skal åpne for vil være i strid med kommuneplanen. 

3 Planstatus 

 Kommuneplanen 

Området er avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg (deponi) for områdene som er regulert i nordre plan. 
For søndre plan skal figur 4) være forklarende. 
Foreslått regulert areal utenfor de to planområdene er i kommuneplanen avsatt til LNF, for øvrig uregulert.  

 Reguleringsplan 

Gjeldende plankart fremgår av figur 2 og 4. Plangrensene er vist i figur 1). Gjeldende reguleringer var ønsket 
av naboene med de gevinster gjennomføringen sluttresultatet skal gi for nærmiljøet.  
 
Plan-id 227 Massedeponi og omlegging av Asakveien 
Ønskede terrengtilpasninger er en naturlig forlengelse av eksisterende massemottak. 
Forslaget til planavgrensning overlapper hele gjeldende regulering. Noe av formålet med dette er å oppnå 
bedre terrengtilpasning enn hva det legges opp til i gjeldende regulering. Samtidig ønskes det å rydde opp 
med hensyn til mulig motstrid i reguleringsplanen og i gjennomføringsavtalen mellom Norsk Gjenvinning og 
Statens vegvesen (Fylkeskommunen), ved å endre reguleringsplanens bestemmelser. 
 
I henhold til igangsettingstillatelsen for oppfylling av masser og bestemmelser i gjeldende 
regulering, skal massemottak og den fjernede Asakveien istandsettes for landbruksdrift 
når massemottaket er avsluttet. Istandsetting til landbruksareal skal utføres i henhold til gjeldende 
planbestemmelser og vilkår i tillatelsen fra fylkesmannen.  
I driftsplanen ble det lagt opp til fire faser med deponidrift før den gamle Asakveien fjernes og tilstøtende 
dyrkingsareal sammenføyes.  
Deponioppfyllingen og sammenføyningen over den gamle Asakveien skal ifølge planbestemmelsene være 
ferdig istandsatt senest innen utgangen av 2021. To år etter ferdigstillelse skal det legges jordbruksdrenering. 
 
I gjennomføringsavtalen mellom Norsk Gjenvinning og Statens vegvesen (Fylkeskommunen) er det krav om at 
den gamle Asakveien skal ligge urørt i garantitiden. Garantitiden er tre år etter overtakelse av den nye 
Asakveien. Dette umuliggjør ferdigstillelse av sammenføyningen av dyrkingsarealene i traseen for den gamle 
Asakveien innen tidsfristen 31.12.2021, dette selv om den nye Asakveien skulle være ferdigstilt. 
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For å møte tidsfristen for ferdigstillelse er Norsk Gjenvinning nå i dialog med Statens vegvesen 
(Fylkeskommunen) om en ny vurdering av om den gamle Asakveien kan tas fjernes like etter at den nye 
Asakveien er ferdigstilt, overtatt og åpnet for trafikk. 
 
 
Plan-id 246 Ny gang- og sykkelvei langs Asakveien 
Det foreslåtte planområdet har nær sammenheng med arealene for gang- og 
sykkelveien langs Asakveien fra Haldenveien til Engeli. I forbindelse med opparbeidelsen av 
den nye Asakveien med tilhørende gang – og sykkelvei er det behov for stabiliserende 
tiltak i form av avskjæring/masseavtak på et angitt areal, den såkalte Kulen.  
Massene som skal fjernes vil utgjøre ca. 10.000 m3 som vil kunne inngå i oppfyllingen nord for Kulen, øst for 
den nye Asakveien. 
 
Plan-id 248 Sørum aktivitetspark 
Ved gjennomføring av terrengarronderingen som er beskrevet rett ovenfor og som er vist i figur 4 vil berøre 
adkomstveien til aktivitetsparken bli benyttet med noe konsekvens for trafikken på adkomstveien til 
Aktivitetsparken.  

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Planen vil bidra til realisering av målet om arealbruk som reduserer transport og klimautslipp samt en 
arealbruk som ikke fortrenger landbruket, snarere fremmer planforslaget disse målene. 

 Andre statlige føringer 

Formålet med rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
• Tiltaket vil føre til mindre trafikkstøy  

• Bedre trafikksikkerhet 

4 Interesser - Samfunnssikkerhet – Medvirkning-Konsekvensutredning 

 Konsekvensutredning (KU) 

Forskrift om konsekvensutredninger (§ 4) sier at forslagsstiller skal vurdere om planen eller tiltaket omfattes 
av § 6, § 7 eller § 8.  
 
På vegne av forslagsstiller har fagkyndig vurdert at: 

• Planinitiativet ikke faller inn under § 6 og 7 om planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes. 

• Planinitiativet, som er en fylling på over 50 000 m3 masse, kan falle inn under § 8, vedlegg II Planer 
etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere. Punkt 11k 
lyder:  
Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse.  
Om dette punktet kommer til anvendelse, skal planen konsekvensutredes dersom tiltaket kan få 
vesentlige virkninger etter § 10. Det eneste relevante punktet for tiltaket i § 10 er etter vår mening 
at planen kan komme i konflikt med punkt d: «større omdisponering av områder avsatt til landbruks-
, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor 
betydning for landbruksvirksomhet» 

 
Ett av hovedformålene med planen er å bedre forholdene for maskinell jordbruksdrift og det vurderes derfor 
at planen ikke får vesentlige virkninger etter § 10 punkt d. Planinitiativet innebærer ingen varig 
omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord. Ved ferdigstillelse vil initiativet/planene bedre forutsetningene for 
fôr- og matproduksjon. 
Planområdet berører ikke natur- og friluftsformål/-areal.  
 
KU-forskriften lister også opp risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer som KU-kriterium.  
Den mest nærliggende risikoen som kan foreligge er faren for skred, både flomskred og kvikkleireskred.  
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Vi vurderer det slik at tiltakene som planen skal åpne for vil bedre lokal- og områdestabiliteten og derved 
redusere risikoen for alvorlige ulykker og/eller katastrofer når arbeidene er gjennomført. Risikoen ved 
arbeidene med å gjennomføre planen vil bli styrt i planforslaget og regelverks- og myndighetskrav som den 
videre prosjekteringen må og skal følge.  
. 
En konsekvensutredning i et reguleringsforslag vil etter vårt syn ikke medføre mer kartlegging eller 
undersøkelser og ikke mer grundig geoteknisk vurdering enn uten KU.  
 
 En stor del av foreslått planområde ble konsekvensutredet i reguleringsplanen som ble vedtatt i 2013. Det 
arealet utgjør den største delen av planområdet slik det fremgår av figur 1). 
Videre er det etter skredulykken i 2016 foretatt en rekke boringer, analyser og vurdering av 
områdestabiliteten, noe i søndre del av planområdet og mest i influensområdet i sør. En sondering er også 
gjort i influensområdet i nordøst. Kvikkleireskredet i seg selv har stabilisert skredarealet. Det er også 
gjennomført fysiske tiltak/skred- og flomsikringsarbeider i og langs Asakbekken etter skredulykken.  
Siden første kontakt om planendringer ble tatt i juni 2019 er det også gjort ytterligere geotekniske 
vurderinger og gitt anbefalinger om sonderinger i influensområdet m h p områdestabiliteten.  
Forut for etableringen av både gårdshotellet og Aktivitetsparken på Søndre Asak for få år siden ble det gjort 
geotekniske undersøkelser og vurderinger med innsendt dokumentasjon og ansvarsbelegning av geoteknikk i 
byggesakene.     
 
Konklusjon: Det er etter vårt syn ut fra det ovennevnte ikke behov for å utarbeide konsekvensutredning etter 
KU-forskriften.  
Konsekvensene av planforslaget og ytterligere tiltak, herunder geotekniske, vil bli vurdert og inngå i 
planbeskrivelsen jf punkt 5.1. 

 Redgjøre for vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

4.2.1 Biologisk mangfold 

Naturverdier i området er vurdert ut fra tilgjengelige kartbaser som Naturbase og 
Artsdatabankens Artskart. Urørt mark inngår ikke i foreslått planområde. 
 
4.1.1.1 Rødlistede arter 
Det er registrering av fugleartene Åkerrikse, Vaktel, Storspove og Dverglo nord for 
planområdet, på Asakenga. 
 
4.1.1.2 Fremmede arter 
Det er en registrering av Melilotus albus, Hvitsteinkløver, i nærheten av planområdet. 
Dersom planten gjenfinnes i planområdet, skal den fjernes og destrueres iht. 
Miljødirektoratets rapport Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og 
forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter (2018). 

4.2.2 Kulturminner og kulturmiljø 

I databasen, Kulturminnesøk, er det registrert et automatisk fredet kulturminne samt et ikke 
fredet funnsted for løsfunn. Videre er det registrert en kokegrop rett sør for planområdet som er 
oppgitt å være fjernet. Kokegropen sør for planområdet ble frigitt i forbindelse med regulering 
246 Ny gang og sykkelvei langs Asakveien. 
Kulturminnemyndighetene vil også nå involveres videre i prosessen selv om urørt mark ikke omfattes av 
planen 

4.2.3 Naturressurser 

Området består av dyrket mark definert som god til svært god jordkvalitet. 
Reguleringsplanen skal beskrive hvordan denne ressursen tas av, mellomlagres og tilbakeføres 
for å beholde kvaliteten på jorden best mulig. I tillegg til vekstjorden vil lag med tørrskorpeleire 
være en viktig ressurs for etablering av god landbruksmark. 
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Etter igjenfylling skal arealene tilbakeføres til fulldyrket jord for matproduksjon. 
Tiltaket innebærer at man fyller igjen forsenkninger i eksisterende landbruksmark. Igjenfyllingen 
gjør at man oppnår flatere og mer driftsvennlig landbruksmark. Flatere landbruksmark vil igjen 
bidra til at man minimerer erosjon fra området. Arronderingen vil skje i h t landbruksfaglige retningslinjer og 
råd. Ny jordbruksdrenering vil etableres etter ferdigstillelse av dyrkingsarealer. 

4.2.4 Forurensning og klimagassutslipp 

I forbindelse med eksisterende massemottak er tillatelse gitt av Fylkesmannen i Oslo og Viken 
og det er etablert gode kontrollrutiner for overvåkning av mulig forurensning. I forbindelse 
med ønskede terrengtilpasninger vil det være nødvendig å søke om ny eller endret tillatelse 
fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Alle relevante miljøforhold knyttet til vann, støy og luft vil 
redegjøres for i søknaden. Eksisterende dam for oppfanging av sigevann er plassert slik at eventuelt sigevann 
fra ny oppfylling i sør kan håndteres. 

4.2.5 Vassdrag, overvann og avrenning 

Arealet har avrenning mot sør til Asakbekken. Gjennomføringen kan i anleggstiden 
påføre vannresipient nedstrøms en negativ virkning med tanke på mottak av gravemasser og 
annet. Den negative virkningen, i forhold til dagens situasjon, vil likevel være uendret med 
tanke på at det er en fortsettelse av dagens mottak på vestsiden av Asakveien. 
Under drift av deponiet planlegges det at både avrenning fra landbruksarealet og sigevann 
fra de deponerte massene ledes til eksisterende sedimentasjonsbasseng  
Sedimentasjonsbassenget er utformet slik at det både kan foregå 
mengdekontroll og forurensningskontroll av de tilstrømmende vannmengdene. Det 
er allerede etablert et overvåkningsprogram for sigevann fra bassenget som trolig kan 
videreføres. Etter avsluttet drift av deponiet skal oppfylte områder tildekkes med tette og 
rene masser samt at det skal etableres avskjærende grøfter og landbruksdrenering som vil 
lede overvann utenom sedimentasjonsbassenget. 
I planarbeidet vil det redegjøres for eventuelle konsekvenser for vassdrag og resipienter. 

4.2.6 Støy 

Anlegget kan under anleggstiden påføre omkringliggende områder en negativ virkning med 
tanke på støy i forbindelse med trafikk, bearbeiding og levering av masser. Den negative 
virkningen, i forhold til dagens situasjon, vil likevel være uendret med tanke på at det er en 
fortsettelse av dagens massedeponi.. 

4.2.7 Luftforurensning og støv 

I forbindelse med deponering av masser kan dette føre til noe støvspredning 
lokalt i området. I hvilken grad dette påvirker omkringliggende områder vil overvåkes ved 
bruk av representative målestasjoner for det nye anlegget. Avbøtende tiltak som i dag gjennomføres ved 
driften av deponiet vil videreføres. 
Tiltak for å redusere evt. støv beskrives i driftsplanen. 

4.2.8 Infrastruktur og trafikale forhold 

Trafikkmengde og belastning på veinettet forventes å være lik som ved dagens situasjon med 
massemottaket i drift. 
Transport til og fra massemottaket vil i all hovedsak foregå via Fv 171, Asakveien og på privat 
gårdsvei F_kV1 til Asakveien 115. Tiltaket vil dermed ikke medføre forandringer med hensyn til 
avkjørsler. Det forutsettes at nye Asakveien er ferdigstilt fra Engeli til privat gårdsvei F_KV1 før 
gjennomføringen av arbeidene i sør som vist i figur 4). 
Den nye parsellen av Asakveien er godkjent for bruksklasse 10 og årsdøgntrafikk på 1200. Videre ble 
søndre parsell av Asakveien oppgradert med tanke på anleggstrafikk til dagens massedeponi. 
Veien skal dermed være godt dimensjonert for å tåle trafikkbelastningen. 
Tilstøtende gang – og sykkelvei langs nye Asakveien og adkomst til Høyt og Lavt Lillestrøm samt 
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Smakfulle Rom konferansesenter vil berøres under driftsfasen. Hensynet til disse bør vurderes 
i det videre planarbeidet. Det skal også sikres fremkommelighet og adkomst for eventuelle 
utrykningskjøretøy. 
To høyspentkabler i luftstrekk går ca øst-vest gjennom planområdet. Disse fremgår på flyfotoet i figur 5). 
Nødvendige formelle avklaringer, tillatelser m v for nærarbeider og endringer vil bli innhentet fra netteier. 

4.2.9 Landskap 

Planområdet oppleves i hovedsak fra Asakveien og nærliggende bebyggelse og anlegg. Det fremstår som et 
fulldyrket, kupert jordbrukslandskap. Foruten Asak søndre gård, nordøst for planområdet, fremstår 
landskapet uten spesielle markeringer, siktlinjer eller silhuetter. 
3D illustrasjon av forhøyningen helt nord på planområdet vil inngå i plandokumentene, jf punkt 5.1 nedenfor. 
 
I forbindelse med avslutning av eksisterende massemottak og sammenføyning av 
jordbruksarealer, er det i gjeldende regulering ikke tatt høyde for god tilpasning mot 
terrengformene på østsiden av den gamle Asakveien. Sammenføyningen av jordbruksarealene 
vil måtte følge eksisterende terrengsøkk som har skråninger med fallforhold på ca. 1:6. Disse 
stigningsforholdene er ikke gode for maskinell landbruksdrift. Videre vil det 
oppstå en markant terrenglinje der den gamle Asakveien lå. 
Ett av formålene med ønsket terrengtilpasning er å sikre at det blir en mer hensiktsmessig 
sammenføyning av jordbruksarealer enn hva det legges opp til i gjeldende regulering. Ved 
ønsket terrengtilpasning vil veiskråningen legges langs den nye Asakveien. Jordbruksarealene 
som skal sammenføyes vil med ønsket terrengtilpasning utformes med skråningsforhold som 
er godt egnet for maskinell landbruksdrift. Overvannshåndteringen vil bli enklere. Visuelt 
vil landbruksarealene, etter ønsket terrengtilpasning, gå i ett med det omkringliggende 
jordbrukslandskapet uten spesielle markeringer. Gårdsmiljøet og utsynet mot Søndre Asak vil ikke bli 
påvirket. 

4.2.10 Folkehelse 

Tiltaket vurderes til å ha liten eller ingen virkning på folkehelsen. Dette på bakgrunn av avstand 
til omkringliggende boliger og turveinett, og at området tilbakeføres til dagens formål etter 
driftsperioden.  
Støy og støv kan vurderes i det videre planarbeidet og innarbeides i planen slik at støy – og 
støvkvaliteten til boliger og andre interessenter blir ivaretatt. 

4.2.11 Barn og unge 

Planområdet er ikke i bruk av barn og unge per i dag. Tilgrensende aktivitetspark brukes av barn 
og unge. 

4.2.12 Friluftsliv og rekreasjon 

Det er ikke registrert bruk av planområdet til rekreasjon og friluftsformål. Høyt og Lavt 
Lillestrøm ligger i umiddelbar nærhet. Det er ingen gangforbindelser eller annen kontakt mellom 
planområdet og aktivitetsparken. Det er ingen turveier innenfor planområdet. 

4.2.13 Bomiljø 

Det er få boliger i nærhet av planområdet. Planen vil på sikt medføre at det blir mindre nærmiljøulemper fra 
Asakveien. Nærmiljøet er derfor hovedsakelig positive til deponiet. Under anleggsarbeidene vil de nærmeste 
boligene kunne oppleve støy og støv fra anlegget.. 

4.2.14 Grunnforhold 

Grunnforholdene i planområdet består av tykk havavsetning. Inntilliggende Asakbekkravinen 
er ravinedal i marin leire.  
 
I forbindelse med eksisterende massemottak og den nye Asakveien og søndre parsell av 
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Asakveien fra Haldenveien til Engeli er det gjennomført -og vil det gjennomføres flere 
geoteknisk stabiliserende tiltak. Like sør for ønsket terrengtilpasning skal det skaves av opptil 2 meter som et 
stabiliserende tiltak. Dette vil gjennomføres i forbindelse med igjenfylling av den gamle Asakveien og vil 
således knytte seg til nytt prosjekt med ønskede terrengtilpasninger. 
Ett av formålene med ønskede terrengtilpasninger er at oppfyllingen skal ha stabiliserende virkning. 
Det er gjennomført geotekniske vurderinger for ønskede terrengtilpasninger. Prosjektert tiltak 
er i tråd med anbefalinger fra Løvlien Georåd AS. Geotekniker har kontrollberegnet og bekreftet at 
prosjektert oppfylling vil bedre stabiliteten i området. Videre undersøkelser og vurderinger vil bli gjennomført 
i det videre planarbeidet. Planområdet er ikke flomutsatt. 

4.2.15 Anleggsfasen 

Gjeldende driftsplan/rutiner for anlegget skal utvides med beskrivelse av avbøtende tiltak 
i driftsfasen, spesielt med hensyn til omkringliggende boliger, myke trafikanter langs gang- og 
sykkelvei, samt besøkende til Høyt og Lavt Lillestrøm og Smakfulle Rom konferansegård. 

 Redgjøre for hvilke berørte offentlige organer og andre interesenter som skal 
varsles om planoppstart 

Følgende regionale myndigheter varsles: 
• SVV  

• FM 

• FK 

• NVE 

• Netteier 

Andre interessenter som f.eks. Bondelaget varsles også. 
Også dette drøftes i oppstartsmøte. 

 Redegjøre for medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer, barn unge og andre berørte 

 
Det legges opp til at planprosessen skal tilfredsstille Plan- og bygningslovens minstekrav til 
medvirkning. 
Det legges i tillegg opp til direkte kommunikasjon med berørte naboer og grunneiere. 

5 Dokumentasjon 

 Dokumentasjon og tema for utredning 

• Planbeskrivelse 

• Geoteknisk vurdering, områdestabilitet – Løvlien Georåd 

• Jordbruksdrift - NLR 

• Landskapsbilde – illustrasjon 3D  

• ROS-analyse. 

• Håndtering av overvann – særlig ved etterdrift av deponiet 

• Kulturmiljø og kulturminne 

• Miljøoppfølgingsplan/ Overvåkningsplan 

• Veg 

• Overvannshåndtering 


