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Eieren av Nøstvedt gård og Nøstvedtmarka under- streker at både jordprøver og sigevannsprøver 
viser at deponiet på ingen måte er en fare for Gjersjøen, som er drikkevannskilden til innbyggerne i 
Oppegård og Ås. 

 
 

FANGDAMMER: Helt siden starten i 2006 har det vært sedimenteringsdammer i tilknytning til 
deponiet. 

ÅS: Sommeren 2014 var en representant fra Ås kommune på uanmeldt tilsyn av jord- deponiet ved 
Nøstvedt gård. En stund senere fikk Lars Juul pålegg om å foreta prøve- tagning av massene på 
nærmere angitte steder, og at prøvene skulle analyseres. Prøvetagning og analyse skulle utføres av et 
uavhengig kontrollforetak godkjent av Ås kommune. 

– Vi har boret åtte hull etter anvisning fra Ås kommune, og med et firma som er godkjent for 
boring og prøvetagning. Samtlige prøver kommer i tiltaksklasse 1, meget godt, sier Juul. 

1. Overvåker sigevannet 
De første jordmassene ble kjørt inn i deponiet ved Nøstvedt gård i 2006. Siden 2011 har 
konsulentfirmaet Golder Associates overvåket sigevannet fra deponiet. 

– Vi har ikke blitt pålagt å bruke konsulentfirma til å overvåke sigevannet fra deponiet. Det har 
vi gjort for å ha dokumentasjon på det vi gjør, påpeker grunneieren. 

Les også: Ett år forsinket etter at Ås sa stopp 

2. Dobbeltsjekk 
Ås kommune påla Juul å få inn et uavhengig konsulentfirma til å gjennomgå rapportene fra den 
opprinnelige overvåkeren. Juul hentet inn Norsk institutt for vannforskning, som har foretatt 
uavhengige kontrolltiltak godkjent av Ås kommune. Konklusjonen er klar: 

– Vi anser at drensvannet fra jorddeponiet er nærmest uten betydning for vann- kvaliteten i 
innsjøen. Etter å ha befart Nøstvedt jorddeponi i Ås og gått gjennom det opplegget som er fulgt 
for overvåkning av sigevannet, samt de rapporter som er skrevet fra undersøkelsen, finner vi 
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her ingen vesentlige svakheter eller feil, heter det i rapporten som er signert forskningsleder 
Karl Jan Aanes ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 

Etter å ha befart Nøstvedt jorddeponi og gått gjennom opplegget som er fulgt for overvåking av 
sigevannet, samt rapportene som er skrevet fra undersøkelsene, finner NIVA ingen vesentlige 
svakheter eller feil. 

– Konklusjonene sammenfaller med det vi selv har kommet til, skriver NIVA 

3. – Godkjent som råvann 
De siste prøvene bekrefter det NIVA skriver, ifølge Lars Juul. Prøvene er tatt rett på nedsiden av 
deponiet. Vannet er derfor ikke tynnet ut med rent vann fra andre steder. 

– Prøvene var litt over på to parameter, men ellers kan vannet som renner ut der nede, kan 
godkjennes som råvann til drikkevann, erklærer Juul. 

Mange som bruker Nøstvedtmarka til turområde har klaget på hvordan det ser ut rundt Nøstvedt gård, 
der deponiet ligger. 

– Det er en prosess, og vi må få lov til å gjøre oss ferdig med det. Om det ser litt rufsete ut 
underveis. Vi har ennå ikke stoppet noen som vil gå gjennom, slår Lars Juul fast. 


