
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
 
Innsendt planinitiativ for massedeponi Greni og Nordby 
 
Møtedato: 29.04.2020 
Møtet ble avholdt via Teams 
 
Deltakere:  

Alf Kristian Nyborg    Grunneier og Norconsult AS 
Ole Pål Nordbye   Grunneier  
Terje Nordvi    Ole M. Almeli AS  
Thor Albertsen   Planrådgiver, Nes kommune 
Mona Helene Balterud   Avdelingsleder, Nes kommune  

 
 
Det ble 26. februar sendt inn planinitiativ og anmodet om oppstartsmøte for regulering av 
massedeponi på Greni gårder, gbnr 50/1 og 3, og Nordby gårder, gbnr 45/1 og 2. 
Henvendelsen kom fra Norconsult AS ved Alf Kristian Nyborg, på vegne av forslagstillerne Ole M. 
Almeli AS, Ole Pål Nordbye og Alf Kristian Nyborg.  
 
 
Kommunen viser i møtet til at forslaget ikke er i henhold til kommuneplanen. Forslaget bør 
fremmes som innspill og vurderes gjennom neste kommuneplanprosess. Kommunestyret vil ta 
stilling til oppstart av rullering av kommuneplanen ved vedtak av kommunens planstrategi.  
 
Bakgrunnen for dette er at ønsket formål, massedeponi, er i strid med gjeldende kommuneplan. 
Eiendommene er i gjeldende arealdel avsatt som LNF-område. Det viste tiltaket er omfattende i 
både mengde og areal. Området ligger perifert i forhold til overordnet veg. Det er et ønske om å 
se helhetlig på videre utvikling av kommunen, herunder hvor det kan etableres deponier.  
 
Forslagstiller vil sende inn et innspill til revideringsprosessen for kommuneplanen. Innsendt 
planinitiativ er et godt grunnlag for et slikt innspill. Det er og ønskelig at det gjøres noen enkle 
men eksakte beregninger av volum og perspektiver for intensitet og driftstid.  
 
Ved vurdering av innsendte innspill ved varsel om oppstart av kommuneplanen er det mange 
kriterier som må vurderes. Disse momentene bør omtales i innspillet. Her nevnes noen, men 
listen er ikke uttømmende.  
 

 Landskapsverdier, kulturlandskap og ravinelandskap 
 Biologisk mangfold, naturverdier  
 Overvann, avrenning til Vorma, EU vanndirektivet.  
 Grunnforhold 
 Friluftsliv, fiskeinteresser i Vorma.  
 Forholdet til regional plan for masseforvaltning 
 Veistandarder og transportavstander, trafikksikkerhet 
 Støy, støv, andre nærliljøulemper 

Kriterier og krav til innspill vil vises gjennom revideringsprosessen. 
 
 


