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HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET 

1.1 Sammendrag  

Planinitiativet ble tatt av grunneier på Skjærsaker Gård, gnr. 40/bnr. 1, Thomas Oraug i samarbeid 

med Spydeberg Miljødeponi AS i 2012. Innledende avklaringer og forhåndskonferanse med 

kommunen ble avholdt 15.01.2013. Planprogram ble sendt på høring, samtidig som varsel av 

oppstart av detaljreguleringsplan 03.03.2014. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 27.11 

2014. Planmaterialet ble utarbeidet i løpet av 2015 og planforslaget ble sendt kommunen for 

behandling i oktober 2015 (plankart, bestemmelser, ROS-analyse og støyberegninger).   

 

Planområdet ligger øst for fylkesvei FV. 122, hvor eksisterende skogsveiadkomst vil bli 

oppgradert og benyttet som adkomstveg. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF, 

sone med utfyllende bestemmelser.  

Området der massedeponiet er planlagt tilhører Skjærsaker Gård. Et fjelltak kan være aktuelt i 

den øvre delen av planområdet. Planområdet består av for det meste av skog med middels og lav 

bonitet. To natur-typer er registrert i området; en lokalitet med gammel granskog og en ravinedal 

nede i dalbunnen. Granskogen er sikret i planen og ravinedalen ligger nå urørt utenfor 

planområdet. Skogsmarka blir berørt under deponivirksomheten. Planlagt etterbruk vil være skog-

/jordbruk.  Det er planlagt et fjelltak i den øvre delen av planområdet for å skaffe til veie stein og 

pukk for anlegging av adkomstvei og sikring av deponifoten. Planområdet ligger ca. 5 km. sør for 

Spydeberg sentrum. 

 

Sommeren 2016 arrangerte Spydeberg kommune, v/ ordfører en befaring med Riksantikvar, 

Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), Naturvernforbundet, Fylkesmannen i Østfold, 

Østfold fylkeskommune, v/ fylkesarkeologen, grunneier, tiltakshaver, planleggere og flere. Våren 

2017 ble deponiområdet redusert og planområdet tilsvarende. Ravinedalen blir liggende utenfor 

planområdet og blir bevart som LNF-område i 200 meters lengde. Trafikkanalyse er utarbeidet, 

COWI, notat av 21.04.2017 er vedlagt. 

 

1.2 Eksisterende situasjon og fremtidig situasjon  

De viktigste trekkene ved dagens arealbruk er skog tilhørende Skjærsaker gård. Fylkesveg 122 

Heliveien, som går nord/syd øst for planlagt deponi. Planområdet består av for det meste av et 

sammenhengende skogbruksområde mellom kote 77 og kote 130 moh. To naturtyper finnes i 

området, en lokalitet med naturtypen gammel granskog og en ravinedal. For øvrig har området 

skog har middels og lav bonitet. Noe fjell i dagen i øvre vestre delområde og impediment, samt 

noe krattvegetasjon i kanten mot øst.  

 

 
3D-bilde av eksisterende situasjon, sett nordover m/ fv.122 og pukkverket i nord. Østli i sørøst. 
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Oversiktskart med planområdet i rød sirkel. 

 

1.2.1 Skisse av fremtidig situasjon med anbefalt alternativ  

Anbefalt løsning, nesten identisk med alt. 2 i planprogrammet. Deponi på 123,48 dekar. 

Rundt hele deponiet er det planlagt en vegetasjonsskjerm/naturformål på 10 – 15 meters bredde.    
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Revidert planforslag etter UMT sitt vedtak. 

1.1 Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller: Spydeberg Miljødeponi AS, v/ Thomas Oraug, Skjærsaker gård, 

Dæhliveien 238, 1820 Spydeberg, telefon 950 61 177,  

e-post: t-orhaug@hotmail.com 

Fagkyndig:  Areal+ AS, Storgt. 64 A, 2609 Lillehammer, telefon 976 61 976,  

e-post: petter@arealpluss.no  

Eieropplysninger:  Gnr. 40 / bnr. 1.  Eier er Thomas Oraug. 

 

Arealstørrelser, Areal for hvert formål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Fangdam, FD1 og FD2:          667 m² 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Veg, offentlig, FV 122, V1:          1.651 m² 

Veg/adkomst, V2:              5.239 m² 

Annen veigrunn, - grønnstruktur:       11.350 m² 

Parkering, P:                   224 m² 

3.  Grønnstruktur: Vegetasjonsskjerm: VS:      17.287 m²       

5.  Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift: 

Landbruksformål:                    221 m² 

Permanent massedeponi m/ etterbruk skogbruk: MD1:             122.241 m²  

Naturformål/vegetasjonsskjerm, NF1:                   5.028 m²  

___________________________________________________________ 

SUM planområde                 163.908 m²  

 

mailto:t-orhaug@hotmail.com
mailto:petter@arealpluss.no
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Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Spydeberg kommune har vurdert planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første 

ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget er KU-pliktig. Det vises til godkjent 

planprogram med de foreslåtte tema som skal vurderes og på hvilken måte, j. fr. kap. 2.5.  

 

Konsekvensutredningstema fastsatt i planprogrammet: 

 Kulturlandskap 

 Naturområder 

 Omdisponering av LNF-områder 

 Støy 

 Fare for ras, skred og flom. Grunnforhold og geoteknisk vurdering. 

 

 

Kunngjøring og varsling: 03.03.2014 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort den 03.03.2014 i Smaalenenes avis og på hjemmesiden 

til Spydeberg kommune.  

Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 03.03.2014.  

2 FAKTADEL 

2.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å utvikle og legge til rette for nytt deponi som et 

permanent massedeponi. Spydeberg kommune har stilt krav om at slik utvikling bare kan skje i 

samsvar med detaljreguleringsplan for området.   

 

Detaljplanen viser omfang og lokalisering av nytt deponi, inkl. midlertidig 

vegetasjonsmassedeponi, atkomstveg, landbruk/skogbruk og naturlig vegetasjonsskjerm/ 

naturformål rundt planområdet.  

 

Detaljreguleringsplanen omfatter plankart, bestemmelser, beskrivelse med konsekvensvurderinger 

og utredete temaer iht. godkjent planprogram. Videre er det utarbeidet volumberegninger, snitt, 

landskapsanalyse, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), 3D-modell, andre illustrasjoner, 

støyberegninger, trafikkanalyse m.m. 

 

Forslagsstiller har utredet 3 alternativer: Alternativ 1 (primært forslag), Alternativ 2 (redusert 

deponi) og 0-Alternativet. Det planforslag som fremmes er et moderert alternativ 2.  

 

Politiske vedtak i denne saken er: KMPT, vedtak av planprogram i møte den 04.11.2014 i saksnr. 

48/2014. Kommunestyret vedtok endelig planprogram den 27.11.2014 i sak-nr. 72/2014.  

 

De 2 utredete alternativer er vist nedenfor, på neste side. 
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Utredet alternativ 1, tidligere det primære alternativ, som nå er forkastet. 

 

 
Utredet alternativ 2, tidligere det sekundære alternativ, som nå er moderert med ny vegløsning.  

 

0-alternativet er ingen tiltak. Området blir liggende som i dag til LNF-område. 
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Eksisterende deponier i regionen i kommunene:  

Spydeberg og Askim har ingen. Hobøl har ett (som er stengt), Greaker massedeponi v/ trialbanen 

(som er stengt), samt midlertidig deponi i Hobøl Pukkverk. Skiptvet har ett, ett er under 

planlegging, Skollerud (Viom) samt et ved Skjørten i Askim, godkjent i bystyret den 28.04.2016.  

 

 
 

Utsnitt av: Massemottak i Østfold, Østfold fylkeskommune, Asplan Viak , utgave 3 av 5.08.2016.  

Vedtatt av Østfold fylkesting 22.09.2016. 

2.2 Planstatus 

Gjeldende overordnede planer: Området er i kommuneplanens arealdel 2016 - 2028, godkjent 

10.03.2015, båndlagt for regulering til massedeponi.  

 

 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 

2016 – 2028, med skravert planområde H710_16 og pukkverket, vis i lilla i nord (oppe til høyre). 

 

 

 

Gjeldende regulering: Området er uregulert. Stein- og grustaket, som ligger nord for planområdet 

er regulert. 
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2.3 Landskapsanalyse – Landskapsplan – 3D-modell - Estetikk 

 
 

 
3D-illustrasjon   

 

Landskap:  

Topografien vil lokalt bli endret i deponiområdet ved at deler av dalpreget fylles opp.  

Det store landskapsbilde endres lite. Foto under er tatt fra Spydeberg prestegård.

 
Området som skal fylles opp (brukes som massemottak) er i dag ikke synlig i fra  

Spydeberg prestegård, og vil heller ikke bli synlig når oppfylling er ferdigstilt. 

 

 

Naturtypen vil endres minimalt, fordi gammelskogen stort sett opprettholdes. Ravinedalen 

bevares og reguleres til naturformål. Ikke massedeponi nede i ravinedalen.  

 

Landskapsplan er revidert og vedlagt. Ferdigstilt med vegetasjon, turstier og LNF-områder. 

 

Naturelementer vil også bli endret, men etterbruk vil være skogbruk og turstiene skal 

reetableres.   

Randsoner er og vil bli vegetert. Arrondering er avklart med landbruksmyndighetene i 

kommunen og tiltaket er visualisert med 3D-modell, se figur under.  
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3D-illustrasjon over deponiet sett mot nord med fylkesvegen i øst. Vegetasjonsskjerm er 

markert i ytterkant. 

 

2.4 Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser 

Planforslaget gir både rammer og krav til anlegg og drift av massedeponiet med hensyn til 

volumer og etterbruk av arealet til skogbruk. Adkomsten fra FV. 122, Heliveien skal sikres med 

godkjent frisikt. Etterbruk av adkomstvegen vil bli skogsvei/ tursti.  

 

Trafikkforhold og trafikksikkerhet for deponiet og nordover langs fylkesvegen/ Heliveien er 

vurdert å ha tilfredsstillende veistandard.  

 

Trafikksikkerheten i kryssområdet mellom avkjørselen og fylkesvegen.er ivaretatt med regulerte 

frisiktsoner. Trafikkmengden på fylkesvegen vil øke med gjennomsnitt 50 lastebiler pr. dag, eller 

en økning fra 200 lastebiler til 250 lastebiler pr. dag.  Eksisterende fylkesveg med denne 

trafikkøkningen er vurdert til å få tilfredsstillende trafikksikkerhet.  Vurderingene viser at en vil 

få trygg ferdsel på og langs Heliveien.    

 

Det er ikke foreslått nye trafikksikkerhetstiltak ved Spydeberg skole og i nærheten av bolig-

områdene Grååsen og Vollene. Disse områder ligger 3 kilometer nord for deponiet, slik at 

boligområdene ikke belastes med støy og støv fra deponiområdet. Trafikken vil gi støy- og støv- 

forurensning til boligområdene, men ikke i en slik størrelse at det er behov for støydempende 

tiltak.  

 

 

Estetikk:  

Fjernvirkningen endres, se 3D-figur under. Dette betyr en del for turgåere med et annet 

landskapsbilde og endrete omgivelser i friluftsområdet. 

 

Naturformål av LNF-område/ vil gi en vegetasjonsskjerm rundt deponiet, som vil hindre innsyn 

både for trafikanter på fylkesvegen og for turgåere på turveinettet i området.  
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Trafikkstøy og støy fra deponiet er sikret med krav om driftstider over dag og uke, samt volum på 

innkjørte masser. Det vises til reguleringsbestemmelsene. 

 

Estetiske forhold er sikret med krav om naturformål og vegetasjonsskjerm rundt deponiet.  

Det er ikke innsyn til deponiet og vegetasjonsskjermene sikrer gode estetiske forhold i ytterkant 

av deponiet. Fra Heliveien og fra turveiene i området vil en kunne se deponiet, men 

vegetasjonsskjerm sikrer også mot innsyn her.    

 

Friluftslivets interesser er sikret i området, både under driftsfasen og etter avslutning av deponiet.  

Turstier i området skal sikres med midlertidige traséer rundt deponiet i anleggs- og driftsfasen. 

Når deponiet er avsluttet skal turstiene tilbakeføres slik som de var før en startet deponiet.  

    

 
Figur fra Turkart Østfold: Turveier er vist med rød stiplet linje på kartet. 

 

 

Forhold som sikres i plandokumenter: 

 Massedeponiet er foreslått lokalisert nord for en ravinedal, som reguleres til naturformål 

 Gammel-granskogen sikres delvis i planforslagets nordre del.  

 Naturmangfoldet vil bli redusert i den øvre delen av planområdet, mens i det nedre området 

vil mye av det opprinnelige naturmangfoldet kunne bli opprettholdt.  

 Biologisk mangfold er registret og det vises til eget vedlegg for dette. 

 Landskapsbildet vil bli endret, men når deponiet er ferdigstilt og tilplantet med skog vil 

skogen på sikt oppta endringene i landskapet. 

 Fjernvirkningen er illustrert i figurer foran.  

 Friluftslivinteressene skal sikres både under og etter deponeringen. Se kart over som viser 

turstier og skogs-/traktorveier. 
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 Trafikken vil gå på fylkesveg Fv. 122. Beregnet trafikkøkning pga. deponiet vil bli fra 200 

lastebiler til 250 lastebiler pr. dag. En trafikkøkning på 50 lastebiler pr. dag til/fra deponiet. 

 

 

Miljøfaglige forhold, overvannshåndtering, støy, miljøoppfølgingsprogram m.m.:  

 Støvforurensning fra deponiet sikres i bestemmelsene med vegetasjonsskjerm. 

 Støyberegninger viser at massedeponiet oppfyller reglene for støy uten støydempende 

tiltak. Støyberegninger er vedlagt.  

 Støyberegninger for økt tungtrafikk på Heliveien - Fv. 122 ligger på 50 – 60 dBA i en 

avstand på 50 meter fra fylkesvegen. 100 meter fra vegen er støynivået på 50 dBA.  

 Vegtrafikkstøy ved Grååsen og Vollene vil øke med + 2-3 dBA. Dette er en akseptabel 

økning av støynivået. Med økt andel tungtrafikk vil imidlertid støyplagene kunne føles 

større enn de ville være uten trafikk til og fra deponiet.  

 

 
 

Utsnitt av godkjent kommuneplans arealdel viser inntegnet deponiområde. 

 

 Luftkvaliteten vil være under kontroll og fanges opp gjennom miljøoppfølgingen.   

 Overvannshåndtering er planlagt på terreng og på markoverflaten. Overvannet ledes til 

grøfter som dreneres til fangdammene.  

 Miljøoppfølgingsprogrammet/ miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal ha bestemmelser om 

prøvetaking og kontroll av fangdammene mht. vannkvalitet og forurensning.   
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Risiko og sårbarhet: 

Det vises til egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Det er tatt hensyn til ROS-forhold 

som trafikk, trafikksikkerhet, støy, støv, vannforurensning, estetikk, friluftsliv, naturmangfold og 

miljøoppfølging i planforslagets plankart og -bestemmelser.  

 

 

Juridiske forhold, rekkefølgebestemmelser og gjennomføring: 

Rekkefølgekrav er foreslått tatt inn i forslag til reguleringsbestemmelser i § 12.  

Gjennomføring og istandsetting er nevnt i § 12, punkt c), d), e) og f). 

 

 

Dokumentasjonskrav:  

Det skal dokumenteres at byggeplan for adkomst til fylkesvegen skal være godkjent av Statens 

vegvesen.  

 

Dokumentasjon av sikkerhet, forhold til teknisk infrastruktur, innhenting av uttalelser fra ulike 

myndigheter, særskilte krav osv. er ikke omtalt særskilt. Det vises til kommentarer til høring av 

planprogrammet og til fastsetting av dette.  

 

 

 

2.5 Konsekvenser av planforslaget 

2.5.1 Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget jfr planprogram  

Utsnitt av fastsatt planprogram er vist under: 

 

Natur, biologisk 

mangfold, miljø 

og landskap  

Prosjektet medfører endring av 

naturmiljø, terreng og 

landskapsbilde. Ravinedalen er 

et system med 

avrenningsmønster i et lite 

nedbørsfelt. Turstier skal søkes 

tatt vare på.  

Betydningen for naturmiljø og 

landskapsbildet skal vurderes. 

3D-visualiseringer skal benyttes. 

Kriterier for terrengendringer skal 

nedfelles mht. vurderingen av 

ravinedalen. Gammel granskog skal 

vurderes iht. grøntstruktur og turstier. 

Beskrive mulige tiltak mot spredning av 

svartelistede arter. Omdisponering av 

LNF-området skal belyses i forhold til 

jordvern. 

 

De faktiske virkningene planforslaget har på omgivelsene er tematisk slik:  

 

2.5.2  Natur, kulturlandskap/ landskapsbilde, kulturmiljø, kulturminner:  

Natur og kulturlandskapet: 

Tiltaket får konsekvenser for natur og kulturlandskapet, ved at skogbruksarealene blir liggende 

noe høyere, med en jevn helling og 15 - 20 meter høyere enn i dag.  

 

Kulturlandskapet skal skjøttes og vektlegges med hensyn til å ta vare på et godt landskapsbilde. 

Tiltaket er vurdert i hht Østfold fylkeskommunes «Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 

2009-2012» Det regionale verdifulle kulturlandskap ligger i hovedsak i et belte langs Glomma.  
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Det vises til NIKU sin rapport 72/2016 «Landskapsrommet Skjærsaker-Heli-Giltvedt og til 

befaringen den 29. juni 2016 med NIKU, Riksantikvar, Fylkesmannen i Østfold, Østfold 

fylkeskommune, Naturvernforbundet, Spydeberg kommune og tiltakshaver. 

 

Landskapsbilde/ kulturmiljø: 

Planprogrammet fastslår at betydningen for naturmiljø og landskapsbildet skal vurderes og  

3D-visualiseringer skal benyttes. Kriterier for terrengendringer skal nedfelles mht. vurderingen av 

ravinedalen. Landskapsbilde vil bli endret i øvre del, mens i nedre del i ravinedalen mot Heliveien 

vil landskapsbildet endres minimalt. Det er kun adkomstveg og parkeringsplass som er synlig fra 

Heliveien.   

 

Hensyn til kulturmiljøet tilsier at innslaget av gammel granskog søkes bevart. Dette er vurdert og 

plankartet viser nautområde for denne lokaliteten. 

 Liten til middels negativ konsekvens for landskapsbilde/ kulturmiljø som følge av 

tiltaket.  

 

 

Kulturminner:  

Den arkeologiske registreringen ble gjennomført i april 2015, med rapport fra Østfold 

fylkeskommune av Ole Kjos i 2016, saksnr. 14/2230. Det ble ikke gjort funn av kulturminner i 

reguleringsplanområdet. Det arkeologiske arbeidet oppfyller undersøkelsesplikten, jf. 

kulturminneloven § 9.- 

 

En arkeologisk registrering er ikke en komplett arkeologisk undersøkelse og fylkeskonservatoren/ 

fylkesarkeologen ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at dersom det under arbeid med 

tilrettelegging av området treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 

helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc, skal 

arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(Kulturminneloven) § 8, annet ledd. Fylkeskonservatoren lover rask tilbakemelding og avklaring 

ved denne type forhold. 

 Ingen konsekvens for kulturminner som følge av tiltaket. 
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2.5.3 Naturmiljø/ naturmangfold/ biologisk mangfold:  
Naturtyper og biomangfold er kartlagt i hele planområdet. Ravinedalen og gammel-granskogen 

sikres i planen. Samlet vurderes utredningsområdet til å være av middels verdi til stor verdi for 

naturmangfoldet.  

 

Det er spesielt den rødlistede naturtypen ravinedal som er utslagsgivende for dette. (WKN rapport 

2014:3 av 12.06.2014). 

 

Betydningen for naturmiljø og landskapsbildet er utredet og det vises til landskapsplan og  

3D-visualiseringer, som er benyttet. 

 

Kriterier for terrengendringer er nedfelt mht valg av deponiets oppfyllingsgrad. Ravinedalen skal 

bevares og er derfor regulert til naturformål. Gammel granskog er vurdert og sikres i planforslaget 

også som naturformål.  Mulige tiltak mot spredning av svartelistede arter.  

 

Omdisponering av LNF-området er belyst i forhold til landbruksinteresser. Etterbruk er foreslått 

til skogbruk. Forhold til jordvern er ikke relevant i denne plansaken. 

 

Det vises til rapport fra Wergeland Krog. Naturkart, (WKN), av 12.06.2014. 

En trekkvei for rådyr er registrert inn og ut av området og denne kan ledes gjennom området i 

nord-sørlig retning nedenfor fangdam FD1.  

 

Prioriterte arter/ utvalgte naturtyper: Ravinedalen i klasse 4 og naturtypen Gammel granskog er 

begge sikret i planforslaget.  

 

Naturtypen Ravinedal ble vurdert som viktig B og naturtypen Gammel granskog ble vurdert som 

lokalt viktig C. Tiltaket vil ikke forringe kvaliteten på eller redusere det biologiske mangfoldet av 

prioriterte naturtyper. Det er kun adkomstvegen og fangdammene som anlegges i deler av 

ravinedalen 

 

Konsekvenser for naturmangfold er vurdert av WKN, jf. Lov om forvaltning av naturens 

mangfold, naturmangfoldloven. Det vises til lovens formål i § 1, forvaltningsmålene i §§ 4-5 og 

generell aktsomhetsplikt i § 6. Naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 er benyttet i planarbeidene. 

Lovens prinsipp om «føre var prinsippet» og bruk kjent kunnskap er viktig for vurderingene av 

denne plansaken.  

 

Planforslaget svarer ut krav i Naturmangfoldloven §§ 8-12 i hht nevnte rapport fra WKN. Det er 

benyttet kjent kunnskap og føre-var-prinsippet er lagt til grunn i planbestemmelser og vil bli 

videreført i miljøoppfølgingsprogrammet.  

 Middels negativ konsekvens for naturmiljø/ naturmangfold/biologisk mangfold som 

resultat av tiltaket. 

 

 

2.5.4 Landbruk:  
Arealdisponeringen er i samsvar med kommuneplanens arealdel (LNF) med båndlagt område for 

regulering til massedeponi og etterbruk skogbruk. Det reguleres kombinert formål med permanent 

massedeponi med etterbruk skogbruk med naturlig kantskjerm/vegetasjonsskjerm.  

Skogbrukshensyn skal prioriteres og etterbruken med etappevis plan for opparbeidelse av 

skogbruksarealer skal sikres av tiltakshaver. Etappeplan er utarbeidet.  
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 Liten til middels negativ konsekvens for landbruksinteressene som tidsbegrenset resultat 

av tiltaket. 

 

Kartet viser landbruksområdene med jordbruks- og skogbruksområder rundt planlagte tiltak. 

 

2.5.5 Grunnforhold/ geoteknikk/ stabilitet:  
Planprogrammet sier følgende om grunnforhold som utredningstema: 

Grunnforhold Tiltaket baserer seg 

på en ny oppfylling 

og grunnforholdene 

må kartlegges. 

Det vises til innledende kartlegging av grunnforhold. 

Nærmere geotekniske undersøkelser skal vurderes og 

utføres.  

Det skal gjennomføres undersøkelser som samsvarer 

med NVE’s veileder: Retningslinje 2-2011 «Flaum 

og skredfare i arealplansaker.   

Grunnvannsforhold skal belyses og det skal også 

utredes stabilitet i området og stabilitet i fyllingen.  

Grunnforhold skal utredes iht. etappevis drift og 

avslutning. 

 

Det er gjennomført en egen geoteknisk vurdering av grunnforhold og stabilitet. Stokkebø 

Competanse AS – Rapport 01, av 20.05.2014, revidert den 12.06.2014.  

 

Grunnforholdene er registrert å være relativt gode. Ytterligere grunnundersøkelser er ikke 

nødvendig da deponiet ikke berører de ustabile grunnforholdene i ravinedalen i nedre del av 

planområdet. Ved anlegg av adkomstvegen og fangdammene kan det være påkrevd med 

ytterligere grunnundersøkelser. Det vises til Rapport 01, nevnt over. Nye undersøkelser kan 

utføres mht anlegg av adkomstveg og fangdammer.       

 

Grunnvannsforholdene varierer i området. Langs bekken ligger grunnvannsnivået ca 0,5 m under 

terreng. Nede ved Heliveien er det jord/torv og tørrskorpeleire på 1 meter til sammen og under 

der et tett lag med meget fast blåleire på ca. 2 meter, Grunnvannet ligger i nivå med bekken nede 

ved adkomsten og fangdammene.  
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Det er en viss fare for jordras langs  Skorrabekken.  

 

Det er satt krav til driftsplan og miljøoppfølgingsprogram som også vil omfatte løsninger for 

håndtering av overflatevann. 

 Liten negativ konsekvens som resultat av et eventuelt jordskred. 

 

2.5.6 Flom: 

NVEs Retningslinje 2-2011 «Flaum og skredfare i arealplansaker» er benyttet og det er lagt inn 

hensynssone for flomfare for 200-års flom med 20 % klimapåslag. Ved slik flom vil tiltak bli 

liggende over flomfaren. Kun nedre del av adkomstvei og fylkesveien blir berørt av en slik flom.  

Det vises til rapport av 22.04.2016 fra Norconsult, «Vannlinjeberegning Skorrabekken ved 200 

års flom. 

 

 Det kan bli foretatt en ny vurdering om ytterligere grunnundersøkelser er nødvendig og påkrevet 

før tiltak med adkomstvegen, fangdammen og i deponiet settes i gang.  

 Liten negativ konsekvens som resultat av flom. 

 
Skorrabekken krysser Heliveien i 3 kulverter. 
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Område for vannlinjeberegningen i Skorrabekken ved 200 års flom, Norconsult 2016-04-22.  

 

2.5.7 Friluftsliv:  

Konsekvenser for friluftslivet i og rundt planområdet er utredet. Under drift av deponiet vil 

turstiene vest for planområdet bli benyttet.  Etter ferdigstilling av deponiet vil adkomstvegen bli 

en del av turvegsystemet i området. 

 

Turvegnett ved Vollene og Grååsen og i området mot Spydeberg sentrum er vist med sorte og 

røde stiplete linjer på kartet under. Sort stiplet linje (--------) er nåværende turveger og rød stiplet 

linje (- - - - -) er fremtidige turveger.  

 

 Middels til liten negativ konsekvens for friluftsinteressene på grunn av tiltaket, som 

også er tidsbegrenset. 

 Middels positiv konsekvens for friluftsinteressene når deponiet er ferdigstilt med 

reetablert og utvidet turvegnett.  
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Utsnitt av godkjent kommunedelplan for Spydeberg sentrum av 18.09.2012 viser bl.a. turvegnett. 

 

 

 

2.5.8 Trafikksikkerhet:  

Konsekvenser for skolevei, trafikkforhold og trafikksikkerhet er vurdert fra deponiet og nordover 

til fv. 128. Ferdsel på og langs Heliveien er vurdert å være trygg og tilfredsstillende. 

 

Trafikken vil gå på fylkesveg122. Vegstandard på fylkesvegen endres ikke. Kapasiteten på 

Heliveien er tilfredsstillende. Skiltet hastighet er 50 km/t fra Myrakrysset/ fv. 128 gamle E18 fra 

0 – 400m. Videre er det skiltet 60 km/t  fra 400 – 1000 m. Så er det skiltet 50 km/t  i 450 meter, 

fra 1000 – 1450 m. Gangfeltet ved Grååsen ligger på 1200 meter. Videre sørover til Heli kirke er 

det 80 km/t.  
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Trafikktall viser en ÅDT i 2012 på 1600 (biler pr. døgn i gjennomsnitt) med andel tunge biler på 

11 % (tunge biler/ lastebiler / biler med lengde over 5,5 meter.) 

 

Årsdøgntrafikken og andel tunge biler øker med 3,5 % årlig, dvs. at ÅDT i 2015 er ca. 1810 

kjøretøy, med andel på 210 tunge biler.  Beregnet trafikkøkning for tunge biler pga. deponitrafikk 

vil bli fra 210 lastebiler til 260 lastebiler pr. dag. En økning på 50 lastebiler pr. dag til/fra 

deponiet.  

 

Trafikken til og fra deponiet vil gå mellom kl. 07:00 og 19:00 på virkedager. På lørdager vil det 

være trafikk til fra deponiet mellom kl. 07:00 og 16:00. På søn- og helligdager skal det ikke være 

drift i deponiet.    

 

Trafikksikkerheten skal være tilfredsstillende. Gang- og sykkelveier, skoleveier, snarveier og 

turveier er sikret i kommunedelplanen for Spydeberg sentrum, godkjent 18.09.2012 og i 

kommuneplanens arealdel 2016 – 2018, godkjent 10.03.2015. Trafikksikkerhetstiltak er allerede 

utført. Utbedring av avkjørselen skal godkjennes av Statens vegvesen og godkjennes som 

byggesak behandlet av Spydeberg kommune.   

God trafikksikkerhet opprettholdes langs tilfartsveien når deponiet etableres og er i drift.   

 

Trafikkanalyse av Cowi, 21.04.2017. Denne slår fast at trafikkveksten som følge at masse-

mottaket er begrenset  og det vil ikke være problemer med å avvikle trafikken fram til år 2028. 

Det vises til vedlagt analyse. 

 Middels til liten negativ konsekvens på grunn av tiltaket.  

 

2.5.9 Sosial infrastruktur:  

Vurdering av konsekvenser for plantemaet «sosial infrastruktur» vil ikke berøres nevneverdig. 

Ingen negativ konsekvens.  

 Ingen konsekvens som følge av tiltaket. 

 

2.5.10 Teknisk infrastruktur:  

Planforslagets konsekvenser av for vann, avløp, energi eller annen teknisk infrastruktur vil ikke 

berøres. Planforslaget vil få konsekvenser for transportnettet, som får økt belastning. Dette er 

utredet både med hensyn til vegtafikkstøy, trafikkmengde og trafikksikkerhet. 

 Middels negativ konsekvens som følge av tiltaket.  

 

2.5.11 Universell utforming:  

Planforslaget endrer ikke forholdene for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. 

 Ingen konsekvens på grunn av tiltaket. 

 

2.5.12 Ressursgrunnlaget:  

Skogbruksinteresser er vurdert til lokal verdi og under anleggsperioden vil disse interesser ha 

redusert verdi.  Viltinteresser med et rådyrtrekk vil også påvirkes negativt.  

 

Når deponiet er ferdigstilt og tilbakeført til skog- og friluftsområde, vil disse interessene kunne få 

sitt grunnlag tilbake. Naturen tar området tilbake. 

 

Innen planområdets sørvestre del, vil den geologiske ressursen bli utnyttet til anlegg av intern veg 

og plastring og sikring av fyllingsfoten. Bergarten inneholder meget fast og splid fjell, en type 

granitt eller gneis.  
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 For skog- og friluftsinteressene: Middels til mindre negativ konsekvens, som er 

midlertidig. Når massedeponiet er avsluttet vil turstier og skog bli reetablert.  

 For mineralressursen: Stor positiv konsekvens på grunn av tiltaket. 

 

 

2.5.13 Miljøfaglige forhold: 

Fastsatt planprogram sier følgende om disse utredningstema:  

 

Tema Antatte problemstillinger Forslag til vurdering 

Utslipp til 

luft, vann / 

sjø og 

grunn, støv: 

Det forutsettes at 

virksomhetene oppfyller 

gjeldende krav i 

forurensningsloven. 

Planlagte miljøunder-

søkelser, spredningsbasert 

risikovurdering og  

tiltaksplan  

Støv i tørre perioder 

Program for oppfølging av vannkvaliteten. Det 

skal lages kart over vannveier og gis en 

beskrivelse av planens betydning i forhold til 

utslipp til luft, grunn og vann/vassdrag.  

Klimagassutslipp utredes. Det skal tas hensyn til 

klimaendringer. Klima- og transportanalysen vil 

omhandle CO2 (klimaregnskap). 

Avbøtende tiltak mot støv beskrives. Tiltak mot 

tilgrising av fv. 122 beskrives. 

Støy: 

Uttak av 

steinmasser, 

deponi og 

veitrafikk 

Planområdets lokalisering 

tilsier et ensartet støybilde.  

 

Området er mest utsatt for 

uttak av steinmasser og 

veitrafikkstøy.  

Trafikkstøy vurderes særskilt. Støyforholdene i 

dagens situasjon (vei) og ved framtidig deponi i 

området avklares. Trafikkanalyse for etablering 

og drift og støyutredning utarbeides med 

støysonekart, langs Heliveien og rundt deponiet.  

Begrunne valg av løsning for avkjørsel. 

 

 

Kortreiste masser til deponiet har både en lokal og regional positiv konsekvens for miljøet. 

Lokaliseringen av massedeponiet er optimalisert i henhold til transport, økonomi, naturmangfold, 

gjenbruk og avveid mot effektene på naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø og naturressurser. 

 

Klimatiske konsekvenser og utslipp av støv til luft, vassdrag/sjø og grunn:  

Fangdammene er regulert inn og det er satt krav om at Miljøoppfølgingsprogram skal være 

godkjent av kommunen før deponiet åpnes. Spredning av svevestøv ved tipping og anlegg i 

deponiet skal kunne unngås ved vanning.  

 

Naturformålet med bestående skog og vegetasjonsskjermen rundt deponiet vil også fange opp 

svevestøv. Luftforurensning fra svevestøv i tørre perioder antas derfor å bli begrenset. 

 

Klimagassutslipp: I følge utslippskalkulatoren på www.mittklima.no anslår at 700.000 bil- km i 

årlig utkjørte kilometer gir en økning på om lag ca. 188 tonn CO2 pr år. Dette inkluderer alle 

klimagassutslipp gjennom drivstoffets livsløp.  

 

De negative konsekvenser for utslipp av klimagasser fra transport til/fra deponiet, antas å bli 

begrenset. Det forventes at transporten til-fra deponiet blir kortere enn til andre deponier utenfor 

regionen, dermed vil en få redusert utslipp av CO2.  

 

Avrenning til bekker skal sikres uten forurensning i vassdraget ved regelmessig kontroll og 

tømming av fangdammene og dreneringen. Partikler i vannet skal sedimenteres, fanges opp og 

transporteres til godkjent mottak. Miljøoppfølgingen vil ta vare på dette forhold. 

http://www.mittklima.no/
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 Middels negativ konsekvens miljøfaglige interesser på grunn av tiltaket.  

 

Støy:  

Støyvurderinger for vegtrafikkstøy og støy fra deponiet, både i anleggsfase og driftsfase er utført, 

og revidert. Disse viser ingen økt støybelastning for Spydeberg skole og for boligområdene 

Grååsen og Vollene, som ligger hhv. ca. 3,0 kilometer og 3,2 kilometer nord for planområdet. 

Rød støysone med støynivå over 65 dbA og gul støysone over 55 dbA, er vist under.  

 

Beregningene av støyforhold rundt planlagt Skjærsaker massedeponi viser at gjeldende regler for 

støy, nevnt i statlig retningslinje T-1442/2012, vil bli oppfylt uten støydempende tiltak. De to 

støyberegningene fra Berg Knutsen av hhv 24.02.2016 og av 10.08.2015, revidert okt. 2016 er 

vedlagt. 

 

Støyvurdering av planlagt Skjærsaker massedeponi m/ beregning av 10.08.2015, revidert i nov.  

2016. Konklusjon: Det er sannsynlig med tilfeller med middels alvorlig/negativ konsekvens på 

grunn av støy fra massedeponiet og fjelltaket. Støysoner er beregnet i hhv 4,0 m og 1,5 m’s høyde 

over terreng.  

Støyvurdering av vegtrafikkstøy m/ beregning av 30.09.2015 og 24.02.2016.  

Konklusjon: Det er mindre sannsynlig med tilfeller mindre alvorlig/negativ konsekvens på grunn 

av vegtrafikkstøy. Støysoner er beregnet i hhv 4,0 m og 1,5 m’s høyde over terreng. 

 

 Middels negativ konsekvens for omgivelsene på grunn av trafikkstøy 

 Lite negativ konsekvens for omgivelsene på grunn av drift i fjelltaket og dumping av 

masser i deponiet fra tiltaket.  
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Støysonekart fra fylkesveien ved Vollene- Grååsen, i både 4,0 meter og 1,5 meter over terrenget. 

Berg Knutsen AS, av 24.02.2016. 

 

 

Avfallsforskriftens kap. 9: 

Det vises til «Veileder til Deponiforskriften, TA-195/2003: Landbaserte risikoklasser, utdrag: 

- Kategori 3: Deponi for inert avfall. 

- Massetipper for «rene masser» Avfallsforskriftens kap. 9, vedlegg II» Deponi må få på plass et 

system for å kontrollere at mottakskriteriene blir fulgt ved mottak.   

 

Avfallsforskriftens kap. 9, 9.2 virkeområde for ikke forurensete masser, forskriftens vedlegg II.  

Det skal opprettes et kontroll-regime for deponikategori 3 «Inert avfall» og for rene masser i 

massedeponiet. Kontroll-regime med egenkontroll: Altinn. 

 Mindre negativ konsekvens for omgivelsene mht forurensning som følge av tiltaket.    
 

 

Forurensningsforskriften kap. 2: 

Formålet i § 2-1 skal oppfylles ved at tiltaket ikke medfører helse- eller miljørisiko. En vil hindre 

spredning og rydde opp iht. etappeplanen.  

Virkeområde i § 2-2- skal oppfylles da det ikke skal være forurensende virksomhet, heller ikke 

tilkjørte forurensende masser. 

Krav om undersøkelser i § 2-4 skal følges. Forurensningssituasjonen vurderes. Aktsomhetskart vil 

bli benyttet og det vises til miljøoppfølgingen. 

Krav til tiltak i § 2-5 mht. å rydde opp og ikke spre forurensning fra deponiet skal oppfylles.  

Tiltaksplan iht. § 2-6 skal utarbeides av faglig kompetent person (§ 2-7) og godkjennes av 

kommunen (§ 2-8). Sluttrapport iht. § 2-9 skal utarbeides ved ferdigstillelse av deponiet og 

anleggets område tilbakeføres til skogbruk med turstier.  

 Mindre negativ konsekvens for omgivelsene mht forurensning som følge av tiltaket, men 

en viss fare for forurensning i grunnen hvis nedre fangdam FD2 overflømmes.   
 

 

Vannressursloven og vannforskriften: 

Lov om vassdrag og grunnvann / Vannressursloven gjelder for vassdragstiltak og tiltak som kan 

påvirke vassdrag og grunnvann. NVE sin veileder 1/2002 gir en fin oversikt over bl. a nytt for 

behandling av grunnvann og tiltak utenfor vassdragene, om konsesjonspliktige tiltak og oversikt 

over andre lover.  

 

 

NVE’s veidleder er benyttet og forholdet til plan- og bygningsloven og samtidig behandling av 

plansak og konsesjon etter vannressurslovens § 8. 

 

Vannforskriften § 12 og veiledning fra Klima- og miljødepartementet i brev av 23.02.2015 er 

benyttet og § 12 skal vurderes når det sak fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i 

en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.  

 

Vilkårene i § 12 skal oppfylles. Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe informasjon og for de § 

12-vurderingene som skal utføres.  
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Håndtering av overvann, drenering og grøfter med viste dreneringssystem og fangdammenes og 

dreneringens funksjon og kontroll av vannet skal ivaretas i miljøoppfølgingen av tiltaket.   

 Mindre negativ konsekvens for vannressursen som følge av tiltaket.   
 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Betydelige økonomiske konsekvenser for både offentlige og private virksomheter om tiltaket 

gjennomføres eller ikke.  Massedeponiet vil kunne medføre inntekter til kommunen i form av 

arbeidsgiveravgift, skatt fra arbeidstakere og skatt fra selskapet.   

 

Økonomisk garanti for opprydding og sikring skal avtales mellom grunneier og driver om 

avsetning av penger til opprydding og sikring.  Grunneier skal ha pant i garantien for at pengene 

skal være sikret mot konkurs.  

 Stor positiv økonomisk konsekvens som følge av tiltaket. 

 

 

Næringsliv og sysselsetting: 

Det er store næringsinteresser i regionen knyttet til dette tiltaket. Nye arbeidsplasser skapes både i 

anleggsfasen og i driftsfasen.    

 Stor positiv konsekvens for næringsliv og sysselsetting som følge av tiltaket. 

  

Fylkestingets retningslinjer: 

Fylkestinget i Østfold (sept. 2016) har vedtatt midlertidige retningslinjer for deponering av 

masser. Østfold fylkeskommune arbeid med denne regionale plan for råstoff-/masseuttak og 

retningslinjene i punktene A.) – I.) er kvittert ut slik: 

 

 A.) Lokalisering og drift av massedeponi er optimalisert mht transport, økonomi, 

naturmangfold, gjenbruk og avveid mot effektene på naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø og 

naturressurser.           

  

 B.) Deponiet berører ikke dyrket mark.        

  

 C.) Reguleringsplanen er fremmet og ingen dispensasjonssak.    

  

 D.) Bedre terrengarrondering oppnås ved å gi tillatelse til deponiet.    

  

 E.) Det er ikke vurdert mellomlagring, men midlertidige mellomlagringsområder kan 

legges inn for vegetasjonsmasser og andre rene masser som det er behov for i regionen.  

  

 F.) Tiltaket er lokalisert inntil eksisterende pukkverk i nord. Andre prosjekt kan en 

samarbeide med.           

  

 G.) Hvordan massene skal håndteres og transporten tas inn i miljøoppfølgingsprogrammet.  

 H.) Grunnundersøkelser er utført og disse kan suppleres ved byggesaken for fangdam FD2 

og adkomstvegen.           

  

 I.) Større vei- og jernbaneprosjekter med f. eks. E18 og bane kan involveres ved kontakt 

via Spydeberg kommune. 
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Andre forhold: 

Flere offentlige tillatelser er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Det må søkes om tillatelse til 

tiltaket og både Fylkesmannen i Østfold, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Direktoratet 

for mineralforvaltning og NVE må samtykke i tiltaket.  Forurensningsmyndigheten må godkjenne 

tiltaket  

 

 

Risiko- og sårbarhet: 

ROS-analysens konklusjoner er opplistet iht. ROS-sjekkliste med risikomatrise med punkter for 

hendelser fordelt på sannsynlighet og konsekvens i eget vedlegg. Fare for utglidning er lite 

sannsynlig pga god geoteknisk stabilitet. Fare for flom i Skorra vassdraget er beregnet for 200-års 

flom med 20 % klimapåslag. Fare for avrenning til vassdraget Skorra og sidebekker av forurenset 

vann eller vann med partikler, i en normalsituasjon er fanget opp både i plankart, i 

planbestemmelsen.  

 

Ved en 200-årsflom vil den nedre del av adkomstvegen og fylkesvegen være under vann. 

 

Sårbar flora med både ravinedalen og gammel granskogen skal bli bevart som følge av at tiltaket 

er redusert. Se rapport fra WKN. Turstier er også utsatt for midlertidig redusert verdi, men disse 

skal reetableres.  

 

Forslag til sikringstiltak i ROS-analysen og i planbestemmelsene er fastsatt med både 

rekkefølgekrav og i krav til miljøoppfølgingsprogram/ miljøoppfølgingsplan.  

 

Dette er fulgt opp i både plankart og i planbestemmelsene. 

 

Konklusjon fra ROS-analysen: Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i 

matrisen under konkludert med at det er liten til ingen risiko knyttet til de aktuelle hendelser. 

Risikonivået er svært lavt (grønn rubrikk i matrisen) for alle de aktuelle hendelsene. Det vil derfor 

ikke bli krevd tiltak i forbindelse med planen for hendelsene.  

 

Dette følger av at det er lite til mindre sannsynlig at hendelse vil inntreffe samtidig som 

konsekvensen av en slik hendelse er mindre alvorlig dersom den skulle inntreffe. 

 

Det er planlagt regelmessig kontroll av deponiet for å sikre omgivelsene mot forurensning, 

sjenanse og usikkerhet. Søknadskrav i avfallsforskriften skal etterkommes. Mottakskontrollen 

skal beskrives i søknaden. 

 

3 MEDVIRKNING 

Det legges opp til medvirkning iht. PBL § 5-1. Det er kommet inn ønsker om medvirkningsmøte 

med naboer / andre berørte og et slikt nabomøte er planlagt i perioden hvor kommunen arbeider 

med sitt saksfremlegg i 2017.  

 

Medvirkningsmøtet bør planlegges og gjennomføres i samarbeid med kommunen. Befaring kan 

avtales. 

 

Etter at planutvalget har behandlet planen og fattet vedtak om offentlig ettersyn og høring skal det 

være lagt til rette for elektronisk presentasjon og god dialog i planprosessen. Jfr. PBL § 5-2. 
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4 FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON  

Anbefaling av alternativ: 

Tiltakshaver anbefaler det reduserte massedeponiet, tilnærmet lik tidligere alternativ 2. Tiltaket er 

forbedret mht. mindre inngrep i natur og ravinedalen. Begrunnelsen er at når en først anlegger et 

deponi på et nytt sted, så bør en gjøre det med en maksimal utnytting. Samtidig vil en oppnå en 

etterbruk som grunneier/skogeier er tjent med.  

 

De positive virkningene for skogbruket gir en god faglig argumentasjon for å tillate deponiet 

anlagt. Etappeplanen viser at ved avslutning av deponiet skal området tilbakeføres som skogbruk.  

 

Forslagsstiller v/Areal+ AS anbefaler forslag til detaljreguleringsplan, med tilhørende 

landskapsplan, etappeplan, reguleringsbestemmelser og ROS-analyse.    

 

 

Avbøtende tiltak 

Det er planlagt en naturlig vegetasjonsskjerm rundt deponiet for å tilpasse tiltaket til omgivelsene.  

Både driftsplanen og miljøoppfølgingen vil bli tatt opp til regelmessig revisjon og kontroll mht. 

avbøtende tiltak for å avbøte skader eller ulemper. Støv- og vannforurensning skal unngås.  

 

 

Kommunestyrets vedtak og utsvareing:  

Kommunestyrets vedtak den 27.11.2014 fastsatte planprogrammet med følgende vilkår i sju 

punkt, som er svart ut slik: 

 

a.) Eksisterende deponier er kartfestet i fylkesplanen. En egnethetsvurdering og behovsvurdering 

av foreslått deponi i forhold til de andre eksisterende deponier viser at lokaliseringen er optimal 

og at det er et stort behov for massedeponi i regionen.      

  

b.) Trafikkforhold og trafikksikkerhet er svart ut over i kap. 2.5.8 og i vedlagte støyberegninger. 

Veistandarden på fylkesvegen er tilfredsstillende.        

  

c.) Estetiske vurderinger er gjennomført og det vises til vedlagt landskapsplan med driftsfaser og 

avsluttet fase. Det er også vist 3D-illustrasjoner.        

  

d.) Friluftsliv og turvegnett/ turstier er ivaretatt og svart ut over i kap. 2.5.7.    

  

e.) Naturmangfoldlovens §§ 8-12, avfallsforskriftens kap. 9, forurensningsforskriftens kap. 2, 

vannressursloven og vannforskriften er svart ut over i kap. 2.5.13.      

  

f.) Trafikkstøy og støy fra deponiet er utredet og svart ut i støyberegningene jfr. kap. 2.5.13 over.

   

g.) Det er krav til at det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram MOP) for tiltaket. 

 

 

  

 

 
 


