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Uttalelse - Ringsaker - Dispensasjon - Massedeponi Bergsengvegen 40
Brøttum gbnr 433/1
Vi viser til brev datert 07.12.2020 med søknad om forlenget dispensasjon for massedeponering på
gbnr 433/1. Det ble gitt dispensasjon for deponering av masse på eiendommen i februar 2020, med
frist for ferdigstilling innen 01.08.2020. Det er nå søkt om forlenget dispensasjon fram til 01.12.2021.
Bakgrunnen for søknaden om forlenget dispensasjon er at tilgangen på masser har blitt redusert, og
at det dermed tar lengre tid å få fylt opp området. Det er også behov for ytterligere 57.000 m3 for å
kunne ferdigstille området.
Kommunen innvilget søknad om forlengelse av frist i august 2020. Det ble lagt vekt på at tiltaket er
en god utnyttelse av overskuddsmasser, og at det vil være uheldig dersom en ikke får fullført
deponering og oppdyrking av området som planlagt.
Vedtaket ble påklaget av berørte naboer. Kommunen opprettholdt sitt vedtak, og klagen ble
oversendt Fylkesmannen i Innlandet til klagebehandling i oktober 2020. Fylkesmannen vedtok å
oppheve kommunens vedtak, og mente at saken ikke var godt nok opplyst til å kunne treffe vedtak
med endelig virkning. Det ble lagt vekt på at berørte parter ikke hadde fått anledning til å uttale seg
om fristutsettelsen.
Saken er nå sendt ut til høring før ny behandling i kommunen.
Merknader
Det ble første gang gitt tillatelse til deponering av masse på eiendommen i november 2019.
Fylkesmannen i Innlandet påklaget da kommunens vedtak. I klagen ble det lagt særskilt vekt på
mangelfull vurdering etter naturmangfoldloven, hensynet til Bergsengelva, forurensingsfare og
mangelfull kvalitetssikring av deponimasser og sikring av skråning/fyllingsfot mot avrenning.
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Statsforvalteren viser til møte med kommunen 15.01.2020. Her ble nydyrkingssaken og
dispensasjonssaken gjennomgått, og innholdet i klagen fra Fylkesmannen i Innlandet på
kommunens vedtak nr. 253/19 utdypet. Referatet fra møtet oppsummerer de krav som
Fylkesmannen da mente måtte innarbeides i kommunens vedtak for å imøtekomme klagen.
Omfang deponeringsmasse
Fylkesmannen forutsatte i møte 15.01.2020 at det skulle gjennomføres nærmere beregning av det
totale massebehovet som var nødvendig for å få gjennomført dyrkingstiltaket som planlagt. I
kommunens klagebehandling er det vist til at det på dette tidspunktet var deponert mellom 150 000
og 200 000 m3, og at det var behov for mellom 10 000 og 15 000 m3 for å sette området i stand som
forutsatt. Følgende vilkår ble innarbeidet i vedtak nr. 021/20: For å fullføre deponiet tillates det
ytterligere deponering av inntil 15 000 m3 og en samlet oppfylling på inntil 215 000 m3.
I henhold til ny søknad fra tiltakshaver om forlengelse av dispensasjon til 01.12.2021 er det anslått et
behov for ytterligere 57 000 m3 masse for å få ferdigstilt deponiet. Dette innebærer et avvik fra
vilkåret om mengde deponeringsmasse. Konsekvenser av å tillate en slik økning av massevolumet er
ikke vurdert i kommunens saksutredning. I kommunens vedtak nr. 129/20 er en tillatelse til økning i
massevolum heller ikke tatt inn som et eget punkt, her er det vist til at vilkår i vedtak nr. 21/20
opprettholdes, med unntak av tidsfristen.
Statsforvalteren mener det er svært uheldig dersom kommunen aksepterer en økning i mengde til
deponering, uten at dette er kommentert eller vurdert nærmere i kommunens saksbehandling.
Da Fylkesmannen i Innlandet påklagde kommunens vedtak fra november 2019, var uklarhet omkring
hvor mye masse som faktisk skulle deponeres innenfor området et viktig poeng. En tillatelse til å øke
massedeponeringen, uten at dette er nærmere begrunnet og uten at virkninger av dette er vurdert,
vil være i strid med de forutsetninger som ble lagt til grunn i kommunens vedtak nr. 021/20.
Statsforvalteren fraråder at det gis tillatelse til deponering av ytterligere 57 000 m3.
Utsettelse av frist for ferdigstilling
Statsforvalteren mener det er uheldig at tidsperioden for deponering forlenges. En forlengelse av
fristen for istandsetting av området innebærer at fyllingsareal og midlertidige skråninger blir
eksponert for overflatevann/avrenning lengre enn forutsatt. Dette kan medføre uheldig avrenning ut
i Bergsengelva.
Samtidig er det viktig at området ferdigstilles slik at det kan tas i bruk til det formålet som er tenkt,
og det er derfor hensiktsmessig at fristen utvides slik at arbeidet kan sluttføre. Vi mener det er
uheldig å utvide fristen til desember 2021, da dette vil medføre at utfylte flater og skråninger faktisk
blir stående eksponert fram til vekstsesongen 2022.
Statsforvaltere mener det bør stilles krav om at deponiområdet ferdigstilles og tilsås i løpet av
vekstsesongen 2021, fortrinnsvis innen 01.08.2021. Vi mener det vil være uheldig å utsette
ferdigstilling av området lengre enn strengt nødvendig, og fraråder at det gis utsettelse av frist for
gjennomføring til 01.12.2021.
Andre merknader
Statsforvalteren viser til dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat når det gjelder inngrep i
kantvegetasjon langs Bergsengelva, og reetablering av vegetasjon/revegetering av kantsone. Vi
forventer at de anbefalinger som NVE har gitt følges opp i forbindelse med ferdigstilling av området.
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Ringsaker kommune har varslet oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel. Vi forventer at
areal for massedeponering og massetak blir et tema i revisjonen. En samlet vurdering av behovet og
identifisering av aktuelle deponiområder gir større forutsigbarhet. Antall saker og omfang på disse
den senere tiden viser at dette er et svært relevant tema.
Vi ber om å få oversendt kommunens vedtak i saken.

Med hilsen
Øyvind Gotehus (e.f.)
avdelingsdirektør

Gunhild Haugum
seniorrådgiver
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