
Fra: Hans Petter Langbakk[Hans.Petter.Langbakk@ullensaker.kommune.no]
Dato: 18.12.2017 10:54:03
Til: Henning Hornnæss
Kopi: Arild Skogholt
Tittel: Innspill til Offentlig ettersyn av detaljregulering for Skjønnhaugtunet

Hei
 
Jeg har sett på utkast til reguleringsplanen, og jeg har noen innspill fra Landbrukskontoret:
 

1)      I overvannsplanen er det skissert at nedslagsfelt for overvann i dag er i vestlig retning, men at dette
ønskes endret til østlig retning. Utfordringene med jorderosjon og vannkvalitet i Leiravassdraget er store.
Det er her snakk om å lede overflatevann over i til dels lukkede dreneringssystemer som berører flere
grunneiere på sin veg mot åpne bekke‐ og elveleier. Landbrukskontoret er kjent med at i alle fall en av
disse grunneierne ser problematisk på å lede mer vann i allerede gamle bunnledninger som har begrenset
kapasitet.  Landbrukskontoret mener det må stilles mer krav til overvannshåndtering på det regulerte
området, og ikke så vagt som det framstilles i saken. Landbrukskontoret synes det er uheldig at
overflatevannet skal ledes østover, og dersom dette skal skje, så må grunneieres tillatelse til å lede
overflatevannet i østlig retning innhentes helt ned til åpent bekkeløp. Landbrukskontoret mener
fordrøying av overflatevannet i større grad må sikres på regulert område, og at ikke nedslagsfeltet og
retning for hvor overflatevann fra området endres.
 

2)      I rapport fra Rambøll er det skissert at grunneier på regulert område ønsker å deponere ca 20 000 m3 på
jordbruksareal i østlig retning. Dette anses som meget problematisk av Landbrukskontoret.
Problemstillingene som en slik omfattende deponering av masser stiller er mange, og et slikt tiltak må
behandles etter flere lover og forskrifter. Slik Landbrukskontoret ser saken anses tiltaket å være
problematisk på flere måter.  Dersom det skulle komme en søknad om å deponere mener
landbrukskontoret at tiltaket må reguleres.  Overskuddsmasser må i kjøres bort på godkjente
massemottak.
 
 

3)      Det står at matjorda skal tas vare på innenfor dette området. Dette er ikke godt nok. Matjord er en
begrenset ressurs som er viktig at ivaretas til matproduksjon. Landbrukskontoret mener det bør stilles krav
til at det lages en plan for bruken av matjorda på det regulerte området før igangsettingstillatelse gis.
Planen skal forelegges og godkjennes av landbruksmyndigheten, og inneholde opplysninger om antall m3
med matjord, hvordan denne evt. skal mellomlagres, hvor mye som skal brukes i anlegget og hvor mye
som skal tilfalle landbruksarealer i nærheten. Landbrukskontoret er kjent med at gården som skal
reguleres er registeret med floghavre, men at det på det aktuelle jordet ikke har vært floghavre.
Landbrukskontoret mener at det må tilstrebes at den matjorda på området, som er av svært god kvalitet
tas vare på til matproduksjon. Dette kan innebære at matjorda helt eller delvis må kjøres bort på egnede
jorder i nærheten.

 
 
Med hilsen
Hans Petter Langbakk 
Landbrukssjef 
Dir.tlf.66108078
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Hei,
 



På grunn av utskifting av mannskap her på avdelingen og stor arbeidsmengde har det skjedd en liten glipp i denne
saken ved at dere ikke har mottatt denne saken til offentlig ettersyn for førstegangsbehandling, etter det jeg har
forstått, dette beklager jeg.  Frist for høringsuttalelser i denne saken er satt til 11.12.17. Jeg forstår det blir noe kort
tid å respondere på for dere. Så  om dere har mulighet til å komme med en uttalelse innen 20.12.17 så hadde det
vært fint, håper dette er ok, og beklager igjen at dere ikke har mottatt saken før.
 
 
Med vennlig hilsen
Henning Hornnæss
Arealplanlegger
Telefon: 66 10 61 09
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