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Sted:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen (FMOA)

Møteleder:

Morten Ingvaldsen

Til stede:

FMOA: Morten Ingvaldsen, Anette Søraas, Elisabeth Hinteregger. Follo
landbrukskontor: Lars Martin Julseth. SVV: Stein Fyksen, Lisa Steinnes Rø, Cornelia
Solheim.

Forfall:

Fyll inn.

Kopi:

Cornelia Solheim

Elin Bustnes Amundsen

Ansvar / frist
BAKGRUNN FOR MØTET:
Det har oppstått en uklarhet vedr. tolkning av FMOAs merknad til

reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro, og SVVs oppfølging av merknaden i

§ 7.1 LNF, Landbruk med deponi/oppdyrking L3, i forslag til
planbestemmelsene.

Stein Fyksen hadde kort gjennomgang av relevante saksdokumenter. Under

SVVs vurdering av FMOAs merknad til planen i Rapport merknadsbehandling
s.112, pkt. 5 siste avsnitt, 2.kolonne, står det: SVV vil innarbeide en

formulering som sikrer at alle L3-områder vil opparbeides på en slik måte at
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Ansvar / frist

de kan benyttes til jordbruk. SVV påpekte at det skulle stått landbruk og ikke
jordbruk her.

Morten Ingvaldsen redegjorde innledningsvis for Fylkesmannens ansvar i

plansaker med jordvern som nasjonale interesser. Ingvaldsen presiserte videre
at FMOA forholder seg til de forpliktelsene som ligger i kommunedelplanens

bestemmelser, og at det er disse som SVV skal følge opp i reguleringsplanen.
Dette vil si at SVV skal reetablere dyrka mark som beslaglegges av ny E18 i
forholdet 1:1, samt de daa dyrka mark som beslaglegges av deponi på «Ny

jord»-arealene/deponiarealer. Når det gjelder de øvrige deponiarealene, er
ikke et krav om at disse opparbeides til matproduksjon/fulldyrka mark.
SVV opplyste at det er tatt inn en ny rekkefølgebestemmelse:

§ 10.1 Dyrka mark
Beslaglagt dyrka mark skal erstattes 1:1 innen 1 år etter vegåpning.
Lars Martin Julseth og FMOA etterlyste nærmere spesifisering av hvilke krav

som vil gjelde for opparbeidelse av de arealer som ikke skal bli fulldyrka mark.

Slike krav ønskes innarbeidet i planbestemmelsene. SVV presiserte at slike krav
kan innarbeides, men ikke kan være for detaljerte. Detaljer vil fremkomme i
byggeplanfasen, og oppdyrkingsplan skal godkjennes av kommunen (ref.
planbestemmelse §7.1).

FMOA foreslo at NIBIOs klassifisering av dyrkbar mark brukes i

planbestemmelsen. SVV vil vurdere om bruk av denne er hensiktsmessig eller
ikke.

Videre ønsket FMOA en presisering av siste del av planbestemmelsens § 7.1 2.
avsnitt, som SVV innarbeider.

SVV/23.8.16

KONKLUSJON:
Det må tilføyes i planbestemmelsene hvilke krav som gjelder arealene som skal
opparbeides til skogbruk/dyrkbar mark. SVV utarbeider forslag til tilføyelse til
planbestemmelse §7.1 som sendes til Lars Martin Julseth, og endret

formulering innarbeides i kommunens saksfremlegg. FMOA slutter seg til

kommunens anbefaling mtp formulering av planbestemmelsen. Det var enighet
om at det ikke er krav om at alle deponiområdene skal opparbeides til
jordbruk.
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