
Fra jord til bord i Vestby. Et kommunalt dilemma? 

Øyvind Kjølberg, JOA 



På Delijordet? 



Hva man visste og ikke visste… 



Tidslinje og utvikling 
• KOMMUNEPLAN 2007- 2019: ”Vestby sentrum 

skal utvikles til et livskraftig kommunesenter 
med forretninger, tjenesteyting og kulturtilbud”  

• KOMMUNEDELPLAN 2010: I alt 660 da, 325 
da i Delialternativet , KU fra Rambøll, 
innsigelser fra FMOA 

• KOMMUNEDELPLAN 2013 med IKEA, hele 
Delijordet 135 da. Ny innsigelse fra FMOA, 
megling med negativt resultat 

• Stortingsvalg 2013, lovnader om omgjøring av 
vedtak fra bl.a. Per Sandberg Frp og med 
forbehold fra Høyre. 

• Statsråd Sanner godkjenner utbygging etter et 
redusert alternativ på 70 da, 20. des. 2013  

• Planprogram for IKEA p Delijordet vedtatt 22. 
juni 2015   



IKEA i Follo: 
• Varehus for Follo og søndre del av Oslo 
• Redusere kundetrafikk på Slependen og Furuset 
(kannibalisering). 
• 72% av de potensielle kundene til dette 
varehuset handler i dag på de eksisterende 
anleggene, 28% er nye kunder fra regionen  
 
 

IKEA har følgende lokaliseringskriterier: 
• Sentralitet i regionen/markedet 
• Tilgjengelighet kollektiv / bil 
• Tomtestørrelse 
• Parkeringsdekning 
• Synlighet 



Hva trenger IKEA? 
• Standard varehus: 

– Fotavtrykk inklusive varemottak: 22 daa 
– 2000 parkeringsplasser 
– Høyde: 14 m 
– Total areal. Ca. 70 daa 



Lokaliseringsprosessen 
• Follos områdekategorier med bebyggelse 

1. De gamle tettstedene langs jernbanen 
2. Nye handelsområder (Vestby nord/Vinterbro) 
3. Den tette båndbebyggelsen i Oslo sør 
4. Engrohandelsbedrifter langs E6 

 

•IKEA har hatt løpende kontakt med fylkeskommune og 
kommunene 
•Til sammen 9 tomter ble undersøkt 
•Etter Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for 
kjøpesentre er det bare Ski som tilfredsstiller krav til 
lokalisering av IKEA 
•I Ski er det ikke plass, og lokalveiene har ikke kapasitet 
•Vinterbro er for kostbart og er skrinlagt 
 



Hvorfor Delijordet? 
• 3 grunneiere som ønsker å selge jordbrukseiendommene til andre formål, 

delvis 2. generasjon bortforpaktning  
• Eiendomsutviklingsselskapet Guto AS har sikret seg opsjoner med disse og 

flere andre eiere i området 
• Ingen kommunal bevissthet på betydning av jordbruk og jordvern, til tross for 

at Vestby er en viktig jordbrukskommune  
• Sentrale politikere har hatt et klart uttrykt ønske om å utnytte sentrumsnære 

jordbruksarealer til andre formål i mange år 
• IKEA  hadde tidlig en betinget kjøpsavtale  
• For IKEA fremsto som det beste alternativet i henhold til egne lokaliserings- 

kriterier  
• Sentralitet i regionen/markedet 
• Kapasitet infrastruktur, kollektivdekning og vei, ved at regional vei (E6) og 

jernbane krysser hverandre 
• Tomtestørrelse  
• Parkeringsdekning 
• Tomte- og byggekostnader 
• Arbeidsplasser 
• IKEA inkludert i ny sentrumsplan 

 
 



Delijordets kvalitet og kapasitet 
• 135/70 daa prima kornjord 

– Dyp, marin leireavsetning  
– 25-30 cm med matjord 

• Dokumentert avling på over 700 kg hvete pr. daa 
• Avlinger på rundt 600 kg hvete gir 

– 160.000/80:000 brød pr. år 
– Brødmel til 2.800/1.400 mennesker 

•  1000 år + 1000 år? 



Lovverk, kompetanse, praksis og overordnede 
samfunnshensyn 

• Har vi lovverket, men feil praksis? 
– Konsesjonsloven    
– Bruk av jordloven og plan- og bygningsloven krever alternative 

utredninger, det mangler i IKEA saken 
– Kompetanse 
– Samfunnsnytte? 

• Hvorfor og hvem ønsker alternativer? 
– IKEA og deres partnere? 
– Andre utbyggere? 
– Ordfører og andre politikere? 
– Samfunn/matsikkerhet? 





Gjennomsnittsavling i kg per 
dekar 
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• Jordflytting i Vestby 
– Ca 100.000 kubikkmeter masse 
– Kostnad, opp mot 100 millioner? 
– Bærekraft 
– Risiko 
– Ansvar 

• Jordvernstrategi og jordflytting 
– Mange eksempler på mislykkede jordflyttinger i forbindelse med 

kornproduksjon  
– AsplanViak: Unngå dyrka mark, jordflytting bare som siste utvei  
– Regjeringen ønsker å få jordflytting inn i som normal praksis i 

jordvernsammenheng 
 

 

Jordflytting IKEA i Vestby, presedens og relasjon til 
jordvernstrategien 



Eiendomsutvikler Gunvald Andersen på Delijordet 
med blikket sørover for nye prosjekter? 



Ordfører John Ødbehr med Delijordet bak seg 



Hvilken betydning har IKEA saken i Vestby fått? 



Kønn har større kraft en krut? 



Hva nå? 

Et dilemma knyttet til bærekraft og omdømme? 
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