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Info om masser i fylling på Gnr:224.Bnr:20 og Gnr:224.Bnr:21. 

 

Vil først informere om at vi ikke var eier av tomten før 2002, men vi har alltid 

hatt lov til å bruke arealet av tidligere eier Finn Paulsrud. 

På 80-tallet startet fyllingen av masser på Bnr:21. Først ut var utgravingen til 

LOBB leilighetene ovenfor Fjerdum skole, senere utgravingen til ny butikk hos 

Nørstegård, div entreprenører og oss selv. 

Fra slutten av 90 tallet og til høsten 2016 er det hovedsakelig oss selv som har 

fylt på Bnr:21, og de siste årene inn på Bnr:20. Massene vi har kjørt dit er fra 

tiden med anleggsgartnerjobber som har bestått av masseskifte på gårdplasser, 

utgraving for murer etc. Dette har vært rene masser av jord, stein og grus, samt 

litt betongkapp etter steinlegging. 

I tillegg ble det i 2013 kjørt over 100 m3 dit fra utgraving til tilbygget på 

hagesenteret i Vestringsvegen 18, som også bare var rene masser. 

Skal innrømme at det kan være spor av asfaltbiter i fyllingen, totalt noen få m2. 

Dette pga at når det under anleggsjobber kanskje har vært 0,5 m2 asfalt hos en 

kunde har vi vurdert miljøgevinsten som liten hvis man skal kjøre 50 km med 

traktor for å levere dette til asfaltmottak. Asfaltbiter, litt teglstein etter privat 

oppussing og evnt andre ting vil bli sortert ut og levert til rett deponi når 

massene fjernes. 

Anleggsjobber med fjerning av større mengder asfalt er alltid blitt levert til rett 

deponi. 

Vi har aldri dumpet sprøytemidler i fyllingen. Ulovlige planter er heller ikke 

dumpet der. For det første har vi ikke ulovlige planter og de lovlige kaster vi i 

komposthaug ved fjøset på Gnr:225, Bnr:50. Finnes det ulovlige planter der må 

de komme annensteds fra. 

Grunnen til at vi har fylt inn på Bnr:20 er at vi hele tiden, etter vår mening har 

hatt dialog med grunneier som har gitt oss tillatelse til dette, da planen var at det 

skulle være grensejusteringer (se kart fra 2014) som ville være positive for 

begge parter, men som vi dessverre ikke ble enige om. 
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