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Nordre Follo Kommune 

 

Kommuneplanens arealdel 2023-2034 – Høringsuttalelse 
 

Nordre Follo Sosialistisk Venstreparti (NFSV) viser til vedtak av 29. september 2022. 

NFSV er forbauset over at forslaget til arealdel ikke omfatter arealer der overskuddsmasser fra 

kommunens byggeaktivitet kan deponeres og eventuelt sorteres. Det er uakseptabelt å benytte 

vedtak om arealnøytralitet, hensyn til naturmangfold, jordvern og rekreasjon som begrunnelse for at 

det er uaktuelt å legge ut nye, ubebygde arealer til massedeponi. Det er jo nettopp for å bevare 

naturmangfoldet, jordvernet og å sikre befolkningens rekreasjonsmuligheter at vi trenger områder 

for massedeponier i vår kommune. 

Nordre Follo kommune er i dag dumpeplass for overskuddsmasser fra byggeaktivitet i Oslo 

kommune. Det er store og tunge lastebiler og vogntog som går i skytteltrafikk mellom Oslo og Nordre 

Follo. Manglende kontroll fra kommunens side har medført at flere av skogsbilveiene i marka er 

bygget med forurensede materialer både fra bygninger som er revet og fra byggegroper. NFSV viser 

her bl.a til rapport fra Naturvernforbundet i Nordre Follo i mai 2022 om forurensede masser i et 

massedeponi ved Langen, rapport fra NFSV om byggeaktiviteten ved Siggerudveien 615-617 og 

klagesaken i KTM vedrørende oppgraderingen av den ulovlige skogsbilveien ved Mjøvik gbnr 94/3  i 

2021. I tillegg kan det påvises flere villfyllinger på kommunal grunn, senest ved Øvre Ekornrud gård 

på Kolbotn i november 2022. 

Ulovlig mottak av fyllmasser gir betydelige inntekter til skogeiere og gårdeiere, og innebærer at 

skogsbilveiene ofte dimensjoneres større enn nødvendig. Kontrollen ved mottak av masser synes 

fraværende. Det kan virke som om det er tilnærmet fritt fram å benytte vår kommune som 

søppelplass. 

Det blir også feil når kommunen i høringsutkastet viser til at behovet for massedeponier i Oslo-

regionen bør vurderes i et regionalt perspektiv. NFSV viser til at både Nittedal og Lillestrøm 

kommuner har tatt ansvar og satt av områder til mottak av bygningsavfall. Med de store utbygginger 

som Nordre Follo kommune skisserer i forslaget til arealdel, bør det være selvsagt vi selv kan ta hånd 

om våre egne rivningsmasser og masser fra byggegroper. Det finnes allerede flere «grå» områder 

som kan egne seg til formålet, eksempelvis massedeponier og riggområder fra arbeidet med Blix-

tunellen.  



For å sikre utbyggingstakten av kommunen må det settes av nødvendige arealer til håndtering av 

overskudds- og rivningsmasser. For å bevare naturmangfoldet i våre skogsområder må kommunen 

stille krav til at bygging av alle skogsbilveier skal skje etter plan- og bygningsloven og ikke etter 

landbruksforskriften. Spesielt gjelder dette skogsbilveier innenfor Marka. I tillegg må kommunen 

etablere kontrollregimer av de masser som benyttes både når det gjelder opprinnelse, transport og 

renhet. I motsatt fall må kommunen forby bruk av slike masser i skogsbilveiene. 

 

Bjørn Gunnar Ganger 

leder Nordre Follo Sosialistisk Venstreparti. 

 


