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Lars Juul på Nøstvedt gård føler seg bundet på hender og føtter av Ås kommune. 

 
 

JORDDEPONI: Deponiet i bakgrunnen er nå fylt opp og ferdigstilt. Men nærmere Nøstvedt gård 
mangler det fremdeles rundt tusen kubikk med masse før jordbruksarealet kan ferdigstilles. Etter at Ås 
kommune ga stoppordre i fjor høst, har grunneier Lars Juul ikke fått gjort jobben ferdig. FOTO: KARI 
KLØVSTAD 

ÅS: I fjor høst ble jorddeponiet på Nøstvedt gård stoppet med umiddelbar virkning. Årsak: Ås 
kommune mente det var kjørt inn over dobbelt så mye masse som det var gitt tillatelse til. Tillatelsen er 
på 770.000 kubikkmeter, mens det ifølge Ås kommune er deponert 1.650.000 kubikk masse. 
Nå slår grunneier Lars Juul tilbake mot påstandene fra Ås kommune. Da han søkte om å få fylt opp 
deler av området rundt gården med jordmasser, gikk han ut fra kart som viser hvordan terrenget så ut 
den gang. Deretter ble det lagt profiler som viste hvordan det ville bli etter oppfyllingen. 

– Ut ifra det beregnet vi et volum som vi har søkt om å få fylle opp. De profilene vi i 
utgangspunktet søkte om, er oppfylt, med mindre justeringer underveis. Med unntak av den 
siste tredelen av jordarealet er vi ferdige. Her mangler vi tusen kubikk for å få rett høyde på 
terrenget, før vi kan legge på plass det opprinnelige jord- laget på toppen, forklarer Juul. 

Les også: Sjelden sommerfugl stopper jorddeponi i Ås 

2. Løs masse komprimeres 
Eieren av deponiet på Nøstvedt påpeker at det er forskjell på innkjørte, løse masser som de 
rapporterer inn til kommunen, og anbragte, komprimerte masser i deponiet. 

– Jeg har hele tiden skrevet og sagt at Ås kommune må bruke en faktor på rundt 1,5 skal det bli 
noe fornuft i det her. Men det har vi til dags dato ikke fått noe svar på, sier Juul. 

En beregning utført av Asker oppmåling AS av på oppdrag av Lars Juul viser at deponiet består av 
828.000 kubikk masse, altså 58.000 kubikk mer enn det er gitt tillatelse til. Firmaet har brukt en drone i 
arbeidet med å måle opp hvor mye jord som er deponert. 

http://www.oblad.no/nyheter/sjelden-sommerfugl-stopper-jorddeponi-i-as-1.8654706


– De har laget et nytt kart over området og sammenlignet det med kommunens kartverker. 
Profilen har jeg vært ute og vist til Ås kommune, men jeg gir ikke kartgrunnlaget fra meg før vi 
har fått godkjent sluttattest, sier Juul bestemt. 

Juul forklarer at det ikke er av økonomiske grunner han tok inn mer masse enn tillatt. 

– Av jordbruksmessige og miljømessige hensyn har jeg justert litt på den opprinnelige planen og laget 
en liten overhøyde i midten slik at vannet renner av. Er det flatt, blir vannet stående. Det blir ganske 
mange kubikkmeter av den kulen. 
Tillatelsen kommunen ga til å drive deponi, gikk ut 31. desember 2013. 

3. Mangler 1000 kubikk 
Totalt er deponiet 166 dekar. 80 dekar er jordbruksarealer, resten er skog. To tredeler av 
jordbruksarealet og meste- parten av skogsbruksarealet var ferdigstilt da Juul fikk stoppordre. Før 
kommunen opphever forbudet, får ikke Juul ferdigstilt deponiet. 

– Det er fysisk umulig å ferdigstille området før vi får kjørt inn det vi skal ha inn. Vi mangler 
tusen kubikk i det midtre partiet for å bli ferdig. Vi har løse masser som ligger på området, slik 
at vi ikke trenger å kjøre inn mer masser for å bli ferdig. Men nå har kommunen satt en stopper 
for alt sammen. Nå er det 70 centimeter tele, så nå er det uegnet å gjøre noe. Vi skal ferdigstille 
dette til våren, når telen går og kommunen gir oss lov til å fortsette. 

4. Relaterte bilder 

 
 

NÆRT: Fra vinduet på Nøstvedt gård kan Lars Juul se ned på den delen av jorddeponiet som ikke er 
ferdigstilt. FOTO: METTE KVITLE 

 


