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SAMMENDRAG 

Notatet har som hensikt å belyse ønsket om å endre arealformål ved dagens massedeponi på Frøyhov gård, i 
forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneier ønsker å endre dagens arealformål slik at deler av 
eiendommen kan oppføres som massemottak/deponi i ny arealdel. Ved ferdig oppfylt og planert terreng er hensikten 
å tilbakeføre arealet til LNF-formål og benytte det nye arealet til korndyrking. 
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1 Innledning – historikk og plassering  

Frøyhov massedeponi er et massmottak for rene masser som ble etablert i 2014 på Frøyhov 

gård i Nes kommune. Hensikten med oppfyllingen er å etablere 85 mål med nytt jordbruksareal, 

samt planere eksisterende jordbruksarealer for å få et mer effektivt dyrkingsareal. Deponiet 

ligger langs Glommas vestbredd ved Sundvegen, mellom gamle Udnes skole og Rånåsfoss. Et 

kartutsnitt av deponiets plassering er vist i figur under.  

  

Figur 1 Plassering massedeponi 

I 2009 satt Feiring Bruk i gang en reguleringsprosess for området. I denne prosessen ble det 

gjennomført en rekke arbeider i form av geotekniske- og arkeologiske undersøkelser, 

landskapsplanlegging, prosjektering av overvannshåndtering og avrenning m.m. Prosessen ble 

avsluttet i 2013 før endelig detaljregulering ble gjennomført. I 2014 fikk Gunnar Lunder – 

heretter omtalt som grunneier - dispensasjon for å fylle første ravinedal og en ny dispensasjon 

ble gitt i 2020. Her ble deponiet, i samråd med Nes kommune, delt opp i 2 trinn. Gjeldende 

dispensasjon (2018/1146-21) ble gitt for trinn 1 med beskjed om at utvidelse av trinn 2 skulle 

spilles inn i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Figur nedenfor viser omfanget av de 

to trinnene hvor trinn 1 i dag driftes av entreprenørbedriften Lunder AS. 
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Figur 2 Omfang Trinn 1 og 2 
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2 Målsettinger for deponiet
Ønsket om å innlemme deponiet i kommuneplanens arealdel er basert på flere begrunnelser.
Grunneier og Lunder AS har sammen utarbeidet 4 overordnede mål som anses å være relevante
med tanke på Nes kommune sin egen målsetting i planarbeidet med kommuneplanrulleringen.

Effektiv og miljøvennlig utvikling av landbrukseiendom
Grunneier sitt utgangspunkt for massemottaket er å kunne utnytte dyrkbart areal til økt
kornproduksjon, samt effektivisere eksisterende dyrket areal. Det er beregnet at ferdig oppfylt
terreng vil gi ca. 85 mål med ny dyrkbar mark. Dette arealet vil være i direkte tilknytning til
eksisterende dyrkede arealer og vil derfor gi et effektivt og miljøvennlig bidrag til utvikling av
eiendommens kornproduksjon.

Generere lokale arbeidsplasser
Lunder AS drifter i dag deponiet på trinn 1. Den lokale entreprenørbedriften ble stiftet i 2003
og har i dag 13 ansatte. Deponiet bidrar i dag vesentlig – både direkte og indirekte – til
bedriftsutviklingen av Lunder AS. To årsverk er ansatt direkte for å drifte deponiet, samtidig
skapes det synergier mellom deponi og entreprenørdrift som bidrar ytterligere til vekst i
bedriften. Hvis deponiet innlemmes i kommuneplanens arealdel med trinn 2 vil dette gi en
forutsigbarhet som vil være med på sikre eksisterende arbeidsplasser. Samtidig anses det som
sannsynlig at en slik utvidelse også vil kunne generere ytterligere vekst for Lunder AS og gi rom
til enda flere lokale arbeidsplasser de kommende årene.

Bidra til lokal og miljøvennlig massetransport via trafikksikre veier
Det vil være ytterligere behov for deponering av masser i årene som kommer. Store vei- og
byggeprosjekter er allerede igangsatt og er under planlegging på Øvre Romerike. Dagens
deponidrift viser at massene som kommer inn kommer fra nærliggende prosjekter, lokalt i
kommunen og fra nabokommunene Lillestrøm og Ullensaker. Nærliggende deponier vil bidra
til redusert transport som igjen bidrar positivt til miljøet. Frøyhov massedeponi er tilgjengelig
direkte fra E16, via Hvamsmoen og forbi gamle Udnes skole, hvor det allerede eksisterer gang-
og sykkelvei.

Bidra til seriøs og sikker drift av massemottak
Siden oppstarten av reguleringsarbeidet i 2009 har det blitt prioritert å gjøre ting i riktig
rekkefølge. Dette innebærer blant annet geotekniske undersøkelser, kartlegging av potensielle
kulturminner, prosjektering av overvannshåndtering og drenering og bruk av
landskapsarkitekter for utforming av ferdig terreng.

Sweco har gjort grunnboringer for å sikre at det ikke er kvikkleire i området og via
stabilitetsberegninger bevist at ravinedalene har tilfredsstillende stabilitet med tanke på
planlagt oppfylling. Oppfylling og planering av masser er utført etter geoteknisk beskrivelse og
geotekniske befaringer har blitt utført i henhold til anbefalinger. Drenering og annen teknisk
infrastruktur er også dokumentert og utført i henhold til geoteknisk beskrivelse og
overvannsprosjektering.
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3 Generell informasjon

Estimert lagringskapasitet trinn 2
Trinn 2 - med ravinedal 2 og 3 – er estimert til å kunne lagre ca 500.000 m3 med rene tørre
masser, inkludert vekstlag for matproduksjon. Mer nøyaktige beregninger vil bli utarbeidet før
en eventuell oppstart.

Tilkomst og infrastruktur
I forbindelse med oppstart av deponi ble det etablert en ny veg med avkjøring fra kommunal
veg (Sundvegen) og frem til deponiområde. Lunder AS har i forbindelse med driften av
deponiet også stått for vedlikehold av Sundvegen. Dette innebærer kosting og skraping, samt
påkjøring og planering av nye steinmasser ved behov.
Ved en eventuell oppstart av trinn 2 har Lunder AS sagt seg villig til å stå for asfaltering av
Sundvegen.

Planlagt ferdig terreng
Ved en eventuell oppfylling av trinn 2 så er hensikten å oppnå en terrengutforming som vil
kunne gi en praktisk og effektiv utnyttelse av det dyrkbare arealet. Ved ferdig oppfylling er
grunneiers ønske å tilbakeføre arealet til LNF-formål. Dette er vist på foreløpig landskapsplan
utarbeidet av Grindaker Landskapsarkitekter. Et utklipp av denne er vist i figuren under.
Terrenget er planlagt å utformes med en slakt stigning mellom ca kote +144 til ca +139 og en
brattere stigning mellom +139 og ned mot elvebredden. Her vil det bli etablert ny beplantning
både for å ivareta avrenning og for å tilpasse nytt terreng til kulturlandskapet i området.

Figur 3 Planlagt ferdig terreng
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4 Andre forhold

Kvikkleireskred
Som store deler av Romerike ligger deponiet innenfor gul sone for ras- og skredfare på NVE sitt
temakart. Gul sone er definert som løsnesone med «lav faregrad for kvikkleire». I 2009 ble det
utført en omfattende grunnundersøkelse uten å påvise kvikkleire. Undersøkelsene viser
innslag av tørrskorpeleire, middels fast leire og siltig sand og leire. Det ble samtidig utført
geotekniske beregninger av planlagte fyllinger som dokumenterer at stabiliteten er
beregningsmesssig tilfredsstillende.

Forurensede masser
Frøyhov massedeponi skal være et deponi utelukkende kun for rene masser. Dette betyr at når
det kommer masser inn fra nye utgravinger må kunden dokumentere rene masser ved å sende
inn prøver til laboratorieundersøkelse. I tillegg til dette tar Lunder AS egne stikkprøver for
innsending til tilsvarende laboratorieundersøkelse.

Bevaring av kulturlandskapet
Det vektes å bevare områdets kulturlandskap. Dette er en av grunnene til at det allerede er
utarbeidet en landskapsplan som i størst mulig grad ivaretar den naturlige terrengutformingen
i området. Ved ferdig oppfylling vil nedre del av fyllingen beplantes med tilhørende vegetasjon
og skog for å være i tråd med de lokale omgivelsene.

Arkeologiske kulturminner
Det er kjent at det tidligere har blitt gjort arkeologiske funn i nærliggende områder. Derfor ble
det i 2007 gjennomført arkeologiske undersøkelser i det aktuelle området, uten at det ble
påvist automatisk fredede kulturminner. Potensialet for nye funn vurderes derfor som lavt.

5 Oppsummering
Nes kommune er en del av en region i stor utvikling. Behovet for mottak og sikker lagring av
masser vil med all sannsynlighet øke i takt med bygge- og anleggsnæringen også i årene som
kommer. Grunneier og Lunder AS anser derfor at en innlemmelse av Frøyhov massedeponi i ny
kommuneplan vil gi gunstige ringvirkninger. Dette gjelder for det lokale næringslivet i
kommunen, miljøet og til slutt utviklingen av landbruksnæringen.
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6 Vedlegg. 

Vedlegg 1 – 5 (se liste foran) legges ved som egne dokumentfiler. Andre vedlegg som 

kommunale dokumenter, geotekniske notater eller andre dokumenter fra tidligere regulering 

kan oversendes ved etterspørsel.  


