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Herstua Grus AS 
Bjørkevn 12B 
2068  JESSHEIM 
 
 

 

 
Melding om delegert vedtak - 16/72 
 
Vår ref./arkivkode: 
(Oppgis ved svar) 
2012/1174-18  

Deres ref: 
 

 Dato: 
6.5.2016 

 

Tillatelse til tiltak 

 
Etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-2 og 20-3.  
 
Tiltakshaver:   Herstua Grus AS/Bjørkevegen 12 B, 2068 JESSHEIM 
Eiendom/byggested:  Mauravegen 93, 2032 MAURA  

Gnr./ Bnr.:   144/3 
Tiltakets/byggets art: Nytt anlegg - vesentlig terrenginngrep 
Tillatelsen omfatter:  Hele tiltaket 
 

Søknadsgrunnlag: 

Søknad om tillatelse er mottatt 21.1.2016. 
Tillatelsen gjelder tilbakefylling av uttaksområde i hensynssone H820_1 i detaljregulering for 
Herstua grus masseuttak og næringsområder. Området som skal tilbakefylles har et areal på ca. 
15 daa med en ny fylling på ca. 25 000 m3. Område skal tilbakeføres til jordbruk. 
 
 

Vedtak etter forurensningsforskriften kapittel 4: 

I medhold av Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 4 hjemlet i lov av 13.mars, 
fastsatt av Klima- og miljødepartementet gis Herstua Grus AS tillatelse til igjenfylling av ca. 15 
daa innenfor hensynsonen for å tilbakeføre området til jordbruk. 
 
Vilkår: 

1. Arbeidet skal utføres i henhold til reguleringsbestemmelsene vedtatt av Plan- og 
utviklingsutvalget i sak 11/15 den 17.3.2015.  

2. Det ferdige istandsatte jordbruksområdet skal ha et øvre lag med matjord på 30 – 40 cm.  
Det øverste laget skal totalt bestå av en dybdemeter steinfrie masser. 

3. Nærmest Hæra skal det opprettholdes et naturområde på ca. 10 m, som en naturlig 
buffersone mellom jordbruksarealet og bekken. 
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4. Alle masser som skal inn i området skal være deklarerte, rene masser.  
5. Den opprinnelige matjorda som ligger i hauger på området skal tilbakeføres på toppen av 

det nye bakkeplaneringsarealet. 
6. Oppfylling og planering skal være istandsatt innen utgangen av 2017. 
7. Når arbeidet er avsluttet skal det sendes skriftlig melding til Nannestad kommune, som er 

kontrollmyndighet. 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 

Tillatelsen utstedes med hjemmel i pbl § 20-2 og i henhold til delegert myndighet på de vilkår 
som er nevnt under. 
 

Vilkår: 

Det skal etableres et driftsvennlig landbruksområde, jf. § 7.1 i bestemmelsene for 
detaljregulering for Herstua grus masseuttak og næringsområder.  
 
Massene som skal inn i område skal dokumenteres som ikke-forurensede masser. 
Mottakskontroll skal skje på følgende måte:   

a) Alle lass skal registreres. Det skal dokumenteres at masser som leveres oppfyller de 
kvalitetskravene som fremgår av tillatelser gitt av gjeldende forurensningsmyndighet. Det 
skal føres register over deponerte mengder, opprinnelse til massene, leveringsdato og 
deponeringssted.  

b) Driftsansvarlig skal påse at hvert lass blir inspisert visuelt.  
c) Det skal tas stikkprøve av minst 1 av hver 100 leveranse. Prøvene skal analyseres av et 

akkreditert labatroium, og det skal føres journal med analyseresultater som skal 
oppbevares i minst 1 år. Kopi av analyseresultatene sendes til kommunen og 
forurensningsmyndigheten (ved tillatelse til deponering av inert avfall) minst en gang per 
år med typer og mengder av deponert avfall. Dersom analyse viser at grenseverdiene 
overskrides, skal forurensningsmyndighetene varsles umiddelbart og tiltak iverksettes.  

 
Følgende foretak har fått godkjenning, jf. SAK10 § 11-4 sjette ledd, i henhold til søknad om 
ansvarsrett: 
Herstua Grus AS – UTF, grunnarbeid og landskapsutforming 
 
Etter byggesaksforskriftens (SAK10) § 14-3 kan kommunen stille krav om uavhengig kontroll 
også for forhold som ikke faller inn under § 14-2. 
 
Tak- og overflatevann skal tas hånd om lokalt og på en slik måte at det ikke oppstår skade eller 
ulempe på naboeiendom. 
 
Når arbeidene er ferdig utført og kontrollert, skal ansvarlig søker sende inn utfylt og signert 
gjennomføringsplan sammen med anmodning om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jf. pbl § 
21-10 og kap. 8 i SAK10. Ved innsendelse skal det samtidig dokumenteres at massene oppfyller 
de kvalitetskravene som fremgår av tillatelsen. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig utførende foretak er begge ansvarlig for at kravene i plan- og 
bygningsloven § 29-8 og kap. 9 i TEK10 etterleves. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har 
forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 
Alt BA-avfall skal leveres på lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig 
måte. Det presiseres at farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim) skal 
sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall.  
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Vurdering etter forurensningsforskriften kapittel 4: 
Omsøkte tiltak er regulert til kombinert formål Hensynssone/LNF, og tiltaket samsvarer derfor 
med planforutsetningene. Arbeidet skal utføres i tråd med «Tekniske retningslinjer for anlegg, 
drift og vedlikehold av planeringsfelt 1989/M-0584». Avslutningen må tilpasses de tilgrensede 
landbruksarealene for å oppnå gode, sammenhengende og driftsvennlige landbruksområder med 
maks 1:8 og maks kotehøyde + 180 til + 190.  Fylling medfører ingen lukking av bekk, men 
tiltaket grenser mot Hæra, og det skal opprettes et vegetasjonsbelte mellom landbruksarealet og 
Hæra på ca 10 meter. 
 
Som risikoreduserende tiltak for avrenning, tillates det ikke å grave under nivå for 
grunnvannsspeilet. Det skal utføres nødvendig tiltak som sikrer mot avrenning fra området. 
Videre skal alle masser som skal inn i området være deklarerte, rene masser. Det skal føres 
register over deponerte mengder, opprinnelse til massene, leveringsdato og deponeringssted.  
Ved mottak av masser må en sikre at svartelistede arter ikke spres. Jfr. § 3.13.3. 
 
Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt gir føringer for tillatt 
hellingsgrad og hellingslengde for oppfylling. 
 
I forbindelse med gravearbeider vil det alltid være en økt risiko for erosjon i anleggsperioden, og 
i etterkant inntil god jordstruktur er reetablert. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven: 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i § 8 – 12 legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet. 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er alle de miljørettslige prinsippene vurdert 
og tatt inn i planbeskrivelsen. 
 
Konklusjon: 
Ut fra en samlet vurdering av de hensyn som skal ivaretas tilrås tiltaket. Arbeidet skal utføres i 
henhold til reguleringsbestemmelsene vedtatt av Plan- og utviklingsutvalget i sak 11/15 den 
17.3.2015, og i henhold til tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av 
planeringsfelt. Søknaden tilrås med vilkår. 
 
 
Dette vedtak sammen med tegninger, foretakets kontrollrutiner og sjekklister skal alltid være 
tilstede på byggeplassen. 
 
Tillatelsen taper sin gyldighet hvis tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. 
Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen i medhold av § 1-9 i pbl og kap. VI i 
forvaltningsloven. Eventuell klage må sendes skriftlig til kommunen og fristen for klage er 3 
uker fra den dag melding om avgjørelsen er kommet frem til klageren. 
 
 
Med hilsen 
 
Kristine Kyrrø 
byggesaksbehandler 
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NOTAT 
KUNDE / PROSJEKT 

Herstua Grus AS 
Herstua Miljø AS - miljørådgivning deponi ---
Utredninger knytte til deponidrift 

PROSJEKTLEDER 

Gina Mikarlsen 
DATO 

20.08.2018 

PROSJEKTNUMMER 

10200211-001 
OPPRETTET AV 

Gina Mikarlsen 
 
 

REV. DATO 

 

DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN 
TIL: Herstua Miljø AS  Ole Iversen  
KOPI TIL: Herstua Grus AS  Thore Wethal  

  

NOTAT – DOKUMENTASJON PÅ BUNNTETTING OG RENSELØSNING  
Sweco befarte Herstua Miljø den 19.06.2018. Hensikten var å ta supplerende prøver nedstrøms 
i resipient Hæra, og å dokumentere etableringen av bunntetting i deponicelle med renseløsning. 
Det var sol og varmt vær på befaringsdagen. Dette notatet tar for seg dokumentasjon av 
bunntettingen og renseløsning (sedimentasjonsbasseng og infiltrasjonsbasseng) for deponiet. 
Utformingen er beskrevet i eget notat /1/, og denne er fulgt i arbeidet.  

På befaringstidspunktet var 2 grunnvannsbrønner boret, og deler av deponiet (deponicelle 1) og 
sedimentasjonsbasseng 1 og infiltrasjonsbasseng var planert ferdig. I deponicelle 1 var 
bunntettingen lagt ut, men foreløpig var det ikke lagt bunntetting i sedimentasjonsbasseng 1. I 
rensebasseng skal det ikke legges bunntetting.  

I ettertid har Herstua Miljø AS ferdigstilt anlegget, og den offisielle åpningen var 01.08.2018 

Grunnvannsbrønner 
På befaringstidspunktet var det boret 2 brønner, og arbeidet ble gjort av et firma med særskilt 
kompetanse. Det ble påtruffet grunnvann i brønnene grunnene enn antatt. I den siste brønnen 
som ligger nær Hæra, er det antatt at grunnvannet ligger grunt, og denne brønnen skal Herstua 
Grus bore. Brønnene er vist i figur 1.  
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Figur 1. Grunnvannsbrønner merket med blå ring er boret (fra notat om renseløsning datert 03.11.2017 
/1/).  

Bunntetting i deponicelle 
Deponiet vil etableres og tas i bruk etappevis. Nå var første deponicelle gravet ut og det var 
etablert bunntetting i tråd med planene. Deponicellen har et areal på ca. 40 * 120 m = 4800 m2).  
Bunnen var trauet ut med avtalt helning, og planert med steinfri sand (stedegen). Over sanden 
var det lagt en fiberduk i klasse 5, og over denne var det lagt bentonitt. Over bentonitten var det 
lagt 50 cm med sand. I sanden skal dreneringsrørene legges. Bunn deponi ligger 191,7 moh. 
Figur 2 og 3 viser deponicelle 1 befaringsdagen. Figur 4 viser hvordan duken er rullet ut.  
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Figur 2. Bilde av deponicelle 1 med bentonittduken som er dekket med 50 cm sand. Bildet er tatt fra 
rensedam 1 og nordover mot deponicellen (foto: Sweco).  

 

 
Figur 3. Bildet viser deponicelle 1 sett fra internvei i nord, mot sydvest (foto: Sweco)  
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Figur 4. Bildet viser bentonittduken som er lagt under 50 cm med sand (foto: Sweco Norge AS). 

 

Sedimentasjonsbasseng (rensetrinn 1) 
Plantegning for renseløsningen er vist i figur 1, og består at to parallelle 
sedimentasjonsbasseng med bunntetting og et etterfølgende infiltrasjonsbasseng uten 
bunntetting. Se figur 5 for plassering av de ulike elementene. Tre kummer skal lede vannet 
gjennom systemet, og alle disse er installert. Foreløpig er ett sedimentasjonsbasseng etablert, 
og behovet for å etablere sedimentasjonsbassen nr. 2 vil vurderes fortløpende og vil være 
avhengig av vannmengder.  

 

 
Figur 5. Bilde som viser deponicelle 1 til venstre og sedimentasjonsbasseng og infiltrasjonsbasseng til 
høyre. Bilder er tatt mot øst (foto: Sweco Norge AS) 

Bunntettingen i sedimentasjonsbassenget er nå etablert, og bilder fra utleggingen er vist i figur 
6. 

Deponicelle 1  

Sedimentasjonsbasseng  

Infiltrasjonsbasseng 
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Figur 6. Legging av membran i sedimentasjonsbasseng (foto: Herstua Miljø AS) 

 

Infiltrasjonsbasseng (rensetrinn 2) 
Infiltrasjonsbassenget er trinn 2 i renseløsningen. Renset vann fra sedimentasjonsbassengene 
føres fra kum 2 via dykket overløp. I bassenget vil renset vann langsomt filtrerer gjennom 
sandmassene og videre ned i grunnen. Som overløp fra dette bassenget er det etablert en kum 
3, og herfra vil eventuelt overskuddsvann kunne prøvetas før det føres videre til Hæra. Kum 2 vi 
utstyres med instrument for kontinuerlig måling av sigevann (daglige avlesninger).  
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Figur 7. Bilde viser sedimentasjonsbasseng og infiltrasjonsbasseng (der gravemaskinen står) (foto: 
Herstua Miljø AS). 
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Figur 8. Tegning av renseløsning med basseng og kummer (fra notat om renseløsning datert 03.11.2017 
/1/) 
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Drensledninger og kummer 
Kummer er installert i tråd med planen og koblet sammen med drensledningene fra 
deponicellen via kum 1. Se plassering av kummer på figur 7. Se bilde av kum og drensrør på 
figur 9.  

 

 
Figur 9. Nedlegging av permeable drensrør i bunnen av deponicelle 1. Røret er dekket med membran for å 
hindre tilslamming (foto: Herstua Miljø AS). 
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Figur 10. Nedsetting av kum 1 og kobling med drensledning fra deponicelle 1. 

OPPSUMMERING  
Deponicelle 1 med tilhørende kummer, 2 stk. grunnvannsbrønner og renseløsninger, er nå 
ferdigstilt og anlegget startet opp drift 01.08.2018.  

 

Referanse: 

1. Forslag til utforming av renseløsning Herstua Miljø AS. Sweco-notat datert 03.22.2017.  
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