
Hestsj Øen o g avfallsdep oni
Dette området er iflg kommu-
neplanens arealdel betegnet
som LNF-område. Det berører
også en hensynssone for bevar-
ing av naturmiljø og viltkorri-
dor. Iflg Miljøverndeparte.
mentets forskrifter for arealmål
skal LNF-områder << i vesentlig
grad være ubebygget, eller baie
bebygget i tilknytning til land-
bruksdrift og bruk av området
til friluftsliv>>.

Tiltaket for massedeponi er
derfor i strid med kommunepla-
nen. I planområdet vil den vik-
tige viltkorridoren mellom
bymarka og områdene øst for e6

bli berØft,faktisk ligger hele
planområdet innenfor hensyns -
sonen for bevaring av naturmil-
jø ogviltkorridor. Skog vil
fjernes og det vil bli sprengt.ti
meter ned i jorden for så å fylle
opp med jord. Dette vil skjemme
veldig og er ikke forenlig med
dyreliv og viltkorridor.

Depoet skal være midlertidig
(20-25 år!). Det vil si at området
skal bygges opp igjen over
denne perioden. Og den tiden
har ikke dyrene.I risiko- og
sårbarhetsanalysen av prosj ek-
tet er det forventet at masseut-
tak/dep-o-ni vil med før e av -

renning og en viss forurensning
til Hestsjøenlandre bekker og
tilstøtende vassdrag. Hva med
TOFA's arbeid med å fiskekul-
tivere Hestsjøen? Dette har som
mål høkeog U.are kvaliteten på
Ørreten i vannet. Blir dette bort-
kastet satsning?

Området ligger bla innenfor
NVE's verneplan for gaulavass -
draget. Det gamle steinbruddet i
området sør for Hestsjøen som i
innleggetblir omtalt som åpne
sår har grunneier selv skapt
uten å ordne opp i. Dette pros-
jektet vil ordne opp uten at de
selv må stå til ansvar.

Det er byggestart iZOt+pil
gang- og sykkelvei fra Ringvål
og nesten til Hestsjøen for å,øke
sikkerheten til myke trafikanter.
Er det foretatt risikoanalyse
overfor disse langs Ringvål-
veien fra Heimdit tit Håstsjøen,
og fra Granåsen/Leirbrua over
Smistad til Hestsjøen? Det er
ikke gang- og sykkelveier og
veiene er smale og svingete. Det
ferdeq utrolig mange barn og
voksne, både gående, på sykkel
og på rulleski på disse veiene da
dette området er et rekreas-
jonsområde for Heimdal-/By-
åsen-området, Det er også en

,ffiffiWffi lSÆ* ii&&b i-l
kryssende skiløype over veien
tra smistad. \

Skolebarn går langs Ring-
vålveien på vei til skolen. Det må
advares på det sterkeste at tung-
trafikk kjøres langs disse veiene
i2O-25 år framover. Disse veiene
er ikke dimensjonert for slik
tungtransport og det er stor fare
for at alvorlige ulykker med
myke trafikanter kan inntreffe.
Hva med alle skoler og barneh-
ager på disse strekningene? Er \

disse tilstrekkelig opplyst om
dette prosjektet?
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