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NVEs vurdering - Høring - Forlengelse av frist for massedeponi,
Bergsengvegen 40, Brøttum, gnr. 433 bnr. 1
Vi viser til høringsdokument mottatt 07.12.2020.
Bakgrunn
Kommunen viser til tidligere saksgang knyttet til etablering av massedeponi på Brøttum, gnr. 433, bnr.
1. Kommunen ga dispensasjon fra plangrunnlaget for etablering av deponiet i delegert dispensasjonssak
nr. 21/20, etter at massedeponiet allerede var igangsatt. Det ble her bl.a satt vilkår om at deponiet måtte
avsluttes innen 1.8.2020.
Grunnet redusert tilgang på masser ble ikke arbeidet ferdig innen fristen, og kommunen har mottatt
søknad om forlengelse av denne fristen fram til 1.12.2021.
Kommunen vurderte det slik at endringen i liten grad berørte andre myndigheter interesser, samt at
saken var betydelig opplyst fra tidligere. Søknaden ble derfor ikke forelagt andre myndigheter. Videre
fant en at det var grunnlag for endring av tillatelse, og vedtak om dette ble fattet i delegert
dispensasjonssak nr. 129/20.
Etter klage på vedtaket av Fylkesmannen i Innlandet, ble dette vedtaket opphevet grunnet
saksbehandlingsfeil og manglende høring til berørte myndigheter. Saken må derfor behandles på ny i
kommunen.
NVE er ikke tidligere framlagt denne saken, og vi har i møte med Ringsaker kommune 28.10.2020
påpekt at vi mener kommunens håndtering av den samlede belastningen innenfor nedbørfeltet til
Bergsengelva i dette området, er mangelfull med tanke på våre ansvarsområder. Vi savner en overordnet
og helhetlig vurdering av belastning og hensynet til allmenne interesser i og langs vassdraget (sumeffekter).
NVEs vurdering
Saken er ikke tidligere framlagt NVE, noe vi mener den burde vært. Denne saken, sammen med flere
andre tiltak i dette området, berører forhold knyttet til Bergsengelva og elva sitt nedbørfelt. Avskoging,
plannering, oppdyrking, bekkelukkinger, bekkekryssing, hogst av kantvegetasjon er alle tiltak som kan
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påvirke avrenning, flom, erosjon, massetransport og miljøforhold i vassdraget. NVE vurderer både
enkelttiltak, men ser også på sum-effekter av tiltak, i vår behandling av tiltak etter vannressursloven sine
bestemmelser.
Når det gjelder massedeponiet, kan dette sees i direkte sammenheng med NVE sak 201603102
(Dispensasjon fra kommuneplan - Lukking av to bekker, Bergsengvegen 40 Brøttum GBnr 433/1 i
forbindelse med nydyrking). I saksframstillingen ble disse 2 lukkingene beskrevet som steinsetting av
bekkeløp i forbindelse med en planlagt nydyrking (som ikke var en del av saksframstillingen). Det gikk
ikke fram av saksframstillingen at de steinsatte bekkeløpene skulle overfylles med store mengder masser
(deponi).
NVE mener også at det å fortsette utfylling og mottak av masser i lang tid, øker belastningen i
nedbørfeltet unødvendig. Det er viktig å få området tilsådd/vegetert og få opp igjen den naturlige
kantvegetasjonen mot Bergsengelva (jf. Naturvernforbundets klage på hogst av kantvegetasjon datert
17.01.2020 – NVE sak 202003991). Dette vil bidra til redusert avrenning og erosjon, økt infiltrasjon og
rensing og bedrete miljøforhold i vassdraget. Vi er, ut fra de opplysninger som ble framlagt under møtet
28.10.2020, kjent med at det i perioder har vært utfordrende å skaffe nok masser til å avslutte arbeidet.
Vi synes det ikke er ønskelig at tiltakshaver søker om ytterligere mottak av 57.000 m3 med masser
sammen med et ønske om å forlenge fristen for ferdigstillelse. Denne utvidelsen kommer i tillegg til de
215.000 m3 med masser som allerede er godkjent, slik vi forstår saksframlegget/søknaden. Ringsaker
kommune har ikke omtalt dette ønske om økning av mottak til totalt 272.000 m3 med masser i sitt
vedtak.
NVE ser imidlertid at det er behov for å utvide fristen for å ferdigstille arbeidene, og på den måten få en
god avslutning. Men vi mener fristen bør være slik at det er mulig å så til hele arealet før en ny
vintersesong, og at det må gå klart fram av vedtaket at det ikke vil være aktuelt å utvide fristen for
ferdigstillelse flere ganger, jf. hensynet til allmenne interesser i vassdrag/nedbørfeltet (vrl § 5, 7 og 8).
Vrl § 5 – «Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne
eller private interesser.»
Vrl § 7 – «Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan
få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen. Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak som vil
gi bedre infiltrasjon i grunnen, dersom dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader.»
Vrl § 8 – «Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe
for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av reglene i §
12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten.»
Dersom det er behov for massemottak i Ringsaker kommune, mener NVE at dette må styres av
kommuneplanens arealdel og samlede vurderinger av behov og egnethet, og ikke gjennom løpende
behandling av enkeltsaker. Vi oppfordrer derfor Ringsaker kommune til å ta dette inn i den nylig
oppstartede kommuneplanprosessen.
Konklusjon
NVE mener det er gjennomført en mengde tiltak i dette området som til sammen påvirker
avrenningsforhold, vassdrag og vassdragsmiljø, uten at dette er utredet, dokumentert og lovavklart i alle
de enkeltstående sakene og det er ikke gjort en vurdering av sum-effekter. Det vil derfor være viktig å få
satt en endelig sluttdato for massedeponiet som har et stort omfang.
NVE ser imidlertid at det er behov for å utvide fristen for å ferdigstille arbeidene, og på den måten få en
god avslutning. Det er derfor viktig at fristen med å ferdigstille massedeponiet settes til august 2021, slik
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at det er mulig å få sådd til hele området, samt starte reetablering av kantsonen mot vassdraget. På den
måten redusere avrenning og erosjon, og samtidig bedre infiltrasjonen. Men vi mener det må gå klart
fram av vedtaket at det ikke vil være aktuelt å utvide fristen for ferdigstillelse flere ganger, jf. hensynet
til allmenne interesser i vassdrag/nedbørfelt. Og vi mener det ikke må åpnes for å utvide mottaket med
ytterligere 57.000 m3 med masser. Vi henviser til vannressursloven (vrl) sine bestemmelser som
aktsomhetsplikt, naturlig infiltrasjon og hensynet til allmenne interesser (vrl § 5, 7 og 8).
Dersom det er behov for massemottak i Ringsaker kommune, mener NVE at dette må styres av
kommuneplanens arealdel og samlede vurderinger av behov og egnethet, og ikke gjennom behandling i
enkeltsaker. Vi mener Ringsaker kommune må ta tak i dette i den nylig oppstartede
kommuneplanprosessen.
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