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Svar på skriftlig spørsmål om "Deponi på Ålefjær" 
 

Jeg viser til ditt spørsmål innsendt i epost, ditt spørsmålet var: 
«Ærede ordfører 

Som Kristiansand kommune er godt kjent med er det et deponi i Ålefjær, som har 

medført stor usikkerhet for beboerne  i området. Et spørsmål som beboerne stiller er: 
Blir virkelig alle miljøkrav for dette deponiet fulgt i henhold til gjeldene lover og regler 

for deponi? 
 

Forurenset og misfarget vann til gytebekk i området Bjåvann - Ålefjærfjorden, er bare 
et av flere synlige tegn på mulige miljø-ødeleggelser i området. 

 
Naboer i området er også redd for mulig tilsig til brønn og vannkilde samt mulig 

fortetting av sigevannsgrøft. Og enda mer alvorlig: At deler av massen i deponiet er 

forurenset. 
 

Deponiet mottar store mengde masser og leire fra som gir meget stor trafikk med bil 
og henger gjennom boligområder i Ålefjær, når anslagsvis flere hundre tonn på 

enkelte dager kjøres til deponiet. 
 

Trafikken til deponiet er den samme som veien til tre skoler, noe som gjør at barn og 
foreldre med rette - opplever skoleveiene som utrygge. 

 

Mitt spørsmål blir da: Hva vil ordføreren gjøre med dette?» 
 

Svar: 
På denne eiendommen drives det både et deponi for rene masser og et pukkverk. 

Massedeponiet er regulert etter plan og bygningsloven med bestemmelser. I 
bestemmelsene er det blant annet lagt inn miljøplan med vannovervåkning, tiltak for å 

bevare vannkvalitet nedstrøms deponiet, driftsinstruks, mottakskontroll og 
miljøkontroll. Drift av pukkverket er regulert av forurensningsforskriftens kap. 30, og 

Fylkesmannen er myndighet.  

 
Fylkesmannen og kommunen har befart virksomhetene i desember 2019. Bekken er 

tydelig misfarget helt ned til Bjåvann, noe som skyldes mottak av leirmasser til 
massedeponiet. Leire er utfordrende å holde tilbake i sedimenteringsbassenget. Det er 

etablert voller rundt området der det lagres leire, som skal holde tilbake disse  
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massene. I etterkant av befaringen har Fylkesmannen pålagt utbedring av bassenget, 

og deponiet har engasjert konsulentfirmaet Cowi til å hjelpe dem med å vurdere tiltak.  
 

Da reguleringsplanen ble vedtatt, ble det utarbeidet en miljøplan (saksref. 200706747-22). 

Det er gjort to viktige grep under etablering. Den ene er etablering av 
sedimentasjonsbassenget som Fylkesmannen nå følger opp. Det andre er senking av 

grunnvannstand. Da oppnår man at de naturlige massene som ligger under deponiet kan 
filtrere avrenning. Den beste rensingen skjer i stedegne masser der grunnvannsnivået ikke 

står høyt.  
 

I miljøplanen er tilsig til brønnen vurdert. Ifølge utredningen ligger den i et annet 
nedbørsfelt enn massedeponiet og det er vurdert at det er lite sannsynlig at den vil bli 

tilført forurensning. Når det gjelder sigevannsgrøft har kommunen ikke opplysninger 

om hvor den ligger. Grøfta er ifølge huseier flyttet for ca. 10 år siden. Hvis grøfta 
ligger i samme nedbørsfelt som brønnen er det grunn til å tro at massedeponiet ikke 

påvirker denne. 
 

Massedeponiet har en mottakskontroll. Kommunen får opplyst at deponiet opererer 
med et skjema som signeres av anleggsleder for de enkelte utbyggingsprosjektene. 

Deponiet i Ålefjær kan kun ta imot rene masser. Forurensede masser fra 
utbyggingsprosjekter leveres til godkjent deponi, eksempelvis Støleheia. Kommunen 

har notert bekymring for om deponiet tar imot, eventuelt mellomlagrer forurenset 

masse. Dette videreformidles til Fylkesmannen.  
 

Vedrørende trafikkmengde og trafikksikkerhetstiltak, har kommunen videreformidlet 
bekymringene til Fylkeskommunen som er veieier. Det er de som har ansvar for å 

eventelt følge opp de trafikale forhold. 
 

Videre oppfølging fra kommunens side når det gjelder deponiet og pukkverket er 
dialog med Fylkesmannen som er myndighet, og har pålagt utbedring av 

sedimentasjonsbassenget. 

 
 

 
Med hilsen 

 
Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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