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Hva er regionalt planmøte? 

I PBL §5-3 gis det en oppfordring til fylkeskommunen, som regional planmyndighet om å ta ansvar 
for ledelse og sekretariat for «Regionalt planforum». I Østfold har dette fått navnet «Regionalt 
planmøte».  

Dette er et forum hvor statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet 
i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer. Hensikten med møtet er gjensidig 
informasjon, drøftinger og avklaring av planspørsmål og sektorinteresser mellom kommuner, 
fylket og sektormyndigheter. Regionalt planmøte kan bidra til bedre samordning av forskjellige 
interesser og syn, raskere avklaring og en mer samstemt praksis i plansakene i fylket. 

Regionalt planmøte har ingen besluttende myndighet, og det har heller ingen formell 
meklingsfunksjon.  

Det skrives korte, punktvise referater fra regionalt planmøte. Disse må leses og forstås i lys av 

møtets rolle og hensikt. 

 
Nedenunder gjengis i korte trekk presentasjonen fra kommunen: 

 Det er varslet oppstart på reguleringsplan med høring av planprogram for Skjærsaker 

massedeponi 

 Kommuneplanen: Deponi ligger som LNF-formål 

 Det er i kommuneplanen lagt inn føringer for hvordan deponi skal håndteres/hva som skal 

vurderes. 

 Etter at planprogrammet var på høring ble det gjort endringer før fastsetting 

 Planprogrammet ble ikke anbefalt i planutvalget, men ble fastsatt med knapt flertall i 

kommunestyret 

 Status steinbrudd (Sørli/Skårud. Oslo pukkverk AS): Er regulert, med drift frem til 2015/16. 

Konsesjonen har gått ut, og det drives på dispensasjon. Steinbruddet jobber med plan for 



videre drift med søknad til direktoratet for mineralforvaltning. Planlagt deponi ligger inn mot 

steinbruddet. 

 Avrenningsproblematikk fra pukkverk og deponi. Viktig tema i videre arbeid. 

 Fv til Spydeberg går forbi området, og leder opp mot og forbi barnehage. Ingen gsv langs 

fylkesveien. 

 Trafikkanalyse med fokus på trafikksikkerhet blir viktig. 

o Vurderer plan for begge anleggene bla for å se på felles adkomst. 

o Uansvarlige forbikjøringer forbi lastebiler som kjører sakte på fylkesveien.  

o Barneskole og kirke sør for ny E18 

o Skoleveien byr på flere krysninger av fylkesveien uten overgangsfelt  

 Natur og miljø 

o Avrenning 

o Miljøoppfølgingsprogram vurdert 

o Utfordring å se til at intensjonene i planen etterleves 

o Rapport fra Ola Wergeland Krogh- 2014. Viser ulike kvaliteter og verdier, bla intakt 

ravinedal og gammelskog 

 Deponi 

o Forurensningsklasse 1: rene masser: stubber, jord, stein 

 Plankart 

o Lagt inn frisiktsoner 

o Lagt inn hensynssone flomsikringssone 

o Avkjøring på eksisterende skogbruksadkomst. Går på tvers av ravinedal. Adkomst til 

pukkverk er rett nordenfor. Mulig gevinst i å anlegge felles adkomst. 

o Fangdam på to nivåer 

o Stabilitet og sikring mot ras: ikke krav til utredning før offentlig ettersyn. Geotekniske 

undersøkelser er kostbart, og kommunen har ikke ønske om å pålegge dette før 

høring siden det er usikkerhet knyttet til om planen blir vedtatt. Det gjøres enkle 

vurderinger, og NVE skal uttale seg til forslaget. 

 3D-modell: flatt platå på toppen med slake skråninger. Fyller igjen ravinen. Modellen viser 

større utfylling enn plankartet. Plankartet er siste/nyere versjon, og modellen må justeres. 

 Det er planlagt ca 10 års drift med fylling. Mengde: 1,3mill m3.  

 Verdier: Avgrensning av «Glommalandskap av nasjonal interesse» går på andre siden av Fv. 

 Det gjøres støyvurderinger for deponiet inkludert vurderinger av mertrafikk 

 Varslingsperioden: Kommunen mottok brev fra naturvernforbundet Østfold. Etter 

varslingsperioden: Kommunen mottok rapport fra NIKU: bestilt av Naturvernforbundet og 

Fortidsminneforeningen: 

o Natur og kultur 

o Viser «det siste store området som ikke er bakkplanert» i Spydeberg 

o «Steinalderlandskap» er så intakt at deponi ikke kan innpasses 

o Funn av Nøstvedtøkser i området 

o Beskriver raviner og gamle gårdsnavn 

o Funnspredningskart med 4 viktige regioner i Østfold (Brøgger). Skjærsaker ligger i et 

av de 4 områdene. 

o Nøstvedtkulturens området ved Vinterbro er nedbygd. Skjærsaker er da et av de 

viktigste/viktigste gjenværende områdene 

o Det er ikke gjort funn innenfor avgrensningen av reguleringsplanområdet 



o Brev fra Riksantikvaren (RA): Ber Kulturhistorisk museum avklare om det er gjort 

funn innenfor planområdet.  

o Kulturhistorisk museum: Det er ikke kjente funn innenfor reguleringsplanområdet. 

o Arrangert åpent møte i kommunen for å informere politikere: Ingrid Fuglestvedt 

holdt innlegg.  

o Det har vært registrering og befaring med RA, kommunen, fyko, NIKU, 

naturvernforbundet, fortidsminneforeningen.  

 Kommunen trenger avklaring på hva som skal belyses i en ev videre planprosess. Kommunen 

er nå i villrede om og ev hvordan planforslaget skal tas videre. Kan deponi innpasses samtidig 

som hensynet til landskap og kulturmiljø ivaretas? 

 

Nedenunder gjengis i korte trekk innspill som ble gitt i møtet: 

Kommuneplanens arealdel: 

 I kommuneplanrulleringen ble det vist til at det pågår reguleringsplanprosess.  

Reguleringsplanprosessen skal vise om dette deponiet kan etableres.  

 Ved høring av kommuneplanen uttalte ØFK at det er betydelige natur- og kultur-

landskapsverdier i området.  

 ØFK gav ikke innsigelse, men bad kommunen vurdere alternative plasseringer som kan være 

mer skånsomt for landskapet, samt bruk av hensynssone landskap. 

Geologi og geoteknikk: 

 Dersom planen sendes på høring uten geoteknisk undersøk, vil dette gi innsigelsesgrunnlag 

for NVE. 

 Er det geologiske ressurser i området. Bør redegjøres for. 

Kulturminner: 

 Fylkeskonservator (fyko):Formelle uttalelser viser: 

o RA: Det er ingen funn innenfor reguleringsplanområdet 

o Fyko: Det er ingen funn innenfor reguleringsplanområdet 

o Kulturhistorisk museum: Det er ingen funn innenfor reguleringsplanområdet 

 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) ligger langs med Glomma, ca. 730 m 

unna planområdet.  

 Registrerte funn ligger mer enn 300 m unna 

 Hvor stort område skal man ta med i vurderingen? Gir presedens for vurdering i andre saker  

 Løsfunn i området: Gamle funn. Registrert på gårdsnavn. 

 Matrikkelinfo på gårdsnavn (gårdsgrenser kan være endret nå). Fyko har laget nye 

spredningskart ut fra dette, som viser: Ikke funn innenfor reguleringsplanområdet. 

 Gårdstunsnivå: Laget nye spredningskart. Ikke funn innenfor reguleringsplanområdet. Finner 

2-3 konsentrasjoner: nordenfor planområdet og ut mot elva. 

 Er reguleringsplanområdet del av «siste ikke-planerte-område»?: 

o Kartanalyse viser at det er mye arealer rundt som ikke er bakkeplanert. Mye av 

løsfunnsområdene er bearbeidet. 

 Har nå tilstrekkelig informasjon om kulturminner.  

 Hvordan velges prøvestikkene ut? 40x40 cm – soldes - leter etter flint og slått stein/påvirket 

stein.  Vurderer stikk ut i fra høyder (i fht vannstand) og terreng 



 For å søke om utvidet/særskilt utgraving kreves dispensasjon. Da må man ha et påvist funn. 

Fyko mener det ikke er aktuelt for dem å gjøre utvidet registrering. 

 Kommunen er trygg på fyko sin fremgangsmåte. Kommunen har ikke ønsket utvidet 

registrering. 

 Kan ev tillegge noe generelt om mulighet for funn og liknende områder til fyko rapporten 

 Om det skal dokumenteres at fyko har gjort feil, så må det komme det fra RA. Saken og 

gjennomføringen har derfor, av fyko, vært oversendt Riksantikvaren og derigjennom 

Kulturhistorisk museum for vurdering. Begge har gitt tilbakemelding som støtter fykos 

behandling av saken.  

 

Trafikk: 

 Statens vegvesen (SVV) mener felles adkomst bør utredes. Trafikkanalyse vil vise behov. 

 Siktsoner mm må fastsettes i bestemmelser.  

 Byggeplan for nytt kryss og eventuelle andre tiltak som berører Fv. 122 skal godkjennes av 
SVV før gjennomføring – noe som må inn som en bestemmelse.  
 

Transport: 

 Masser kommer utenfra. Ikke bare lokale masser som skal deponeres. Har vært et 

innledende samarbeid med IØ renovasjon. 

 Det er et nasjonalt mål om å redusere transport. Viktig for mange å bli kvitt masser på billigst 

mulig måte. Det bør legges arbeid i å analysere markedet. Hvor kommer massene fra? Er 

transporten forsvarlig? Viktig å ikke kun tenke økonomi.  

 Akershus har helhetlig plan for masser, Østfold har ikke kommet like langt.  

 Presset på arealet for deponier øker i Østfold. Hva er Kommunens ønsker og behov? 

 

Landskap og geologi: 

 Ravine er en sårbar naturtype, med stor verdi nasjonalt og internasjonalt. FM vil vurdere 

verdiene nærmere, og kan ikke utelukke innsigelse. 

 Et massedeponi medfører at den truete naturtypen ravine i sin helhet blir ødelagt. 
Avbøtende tiltak vil bare gå på utseende og innsyn etter inngrepet. 

 Dersom det åpnes for å tillate deponi, må det tas overordnede 

landskapshensyn/kulturlandskapshensyn.  

 Synlighet fra veien bør vurderes. Vil det bli avskjerming mot vei? 

 Fokus på synlighet: skal ikke være synlig fra eksempelvis Spydeberg prestegård.  

 

Natur og miljø: 

 Hva skjer når eksisterende skog, som fungerer som vindskjerming, fjernes rundt gammel-

skog? Vindfall? Er det mulig å ivareta gammelskogen, om resten av skogen tas ned?  Må 

vurderes avbøtende tiltak som eks.vis tilstrekkelig bred buffer. 

 Avrenning er viktig tema, både for deponiet og fra pukkverket. 

 Stubber inngår ikke i «rene masser», men regnes som biologisk nedbrytbart avfall i 

avfallsforskriften. Dersom det planlegges for mottak av annet enn ikke-forurenset jord, rene 

steinmasser og ren matjord må dette avklares. 



 Rene masser kan gi avrenning av jern. Vil lagring av masser og medføre spredning av 

uønskede frø og spredning av uønskede arter i kulturlandskapet? 

 

 

 

Alternativ lokalisering 

 Det at Skjærsaker er et privat initiativ betyr ikke at kommunen ikke kan vurdere andre 

alternativ. Både ØFK og FM ser det ønskelig at alternativer ble utredet. 

 Det er imidlertid sjelden at det vurderes alternative lokaliseringer i en enkeltsak som denne. 

Reguleringsplaner for deponi fremmes stort sett i strid med kommuneplan. Skjørten i Askim, 

Riser i Hobøl og Skjærsaker er alle i strid med kommuneplan. Bør se behovet i sammenheng, 

slik at kommunene kan velge lokaliteter som ikke har så store konflikter.  

 Pukkverket er godkjent fra før. Kan dette brukes til deponi, der det er ferdig tatt ut? Bør 

sjekke reguleringsplanen for pukkverket, og ev krav om istandsetting.  

 

Helhetlige vurderinger: 

 Kommunen må gjøre et valg ut i fra helhetlige vurderinger: 

o Ønsker kommunen å ødelegge kulturlandskapet med ravine, skog, natur, og med 

påfølgende mulig fare for ras, dårlig trafikksikkerhet ol?  Kan kommunen finne 

alternativ plassering? ØFK vil i tillegg vurdere massedeponi som sådan med 

transporthensyn, avrenning, støy mm. Neppe regionale enkeltinteresser, som skulle 

tilsi innsigelse fra ØFK. Men ØFK kan, på bakgrunn av helhetlig vurdering kunne 

konkludere med at deponiet ikke kan anbefales lokalisert på Skjærsaker. Kan ikke 

utelukke innsigelse som følge av en helhetlig vurdering. 

Felles plan? 

 Vil det bli stilt krav om felles plan for pukkverk og massedeponi?  

 Adkomst, avrenningsproblematikk og bruk av deponimasser for reetablering av pukkverk 

taler for en felles plan 

 Det ble gitt faglig råd om at kommunen bør vurdere felles plan for deponi og pukkverk, slik at 

området på best mulig måte kan vurderes under ett.  

 Kommunen bør vurdere om dette skal stilles som et krav.  

 

Videre arbeid: 

 Det er ulik oppfatning i ulike miljøer. Dette gjelder særlig for tema kulturminner. 

 Det er derfor vanskelig for kommunene å avveie de ulike faglige innspill.  

 Fylkeskommunen/fylkeskonservator anbefaler kommunen å lytte til Riksantikvaren og 

forvaltningsorganene, og lene seg på forvaltningsorganenes vurderinger og råd.  

 Kommunen har de utredninger man trenger innenfor tema kulturminner, og må gi en 

anbefaling.  

 Det må gjøres en helhetlig vurdering av alle relevante tema, og gi en samlet anbefaling til 

videre prosess.  



 Det ble i møtet signalisert at det kan bli aktuelt å vurdere innsigelse (se over). Men om det 

ikke kommer innsigelse betyr ikke at dette er konfliktfritt. Administrasjonens jobb er å legge 

frem et bredest mulig og best mulig underlag for politisk behandling i kommunen. 

 

Ref. Kari Ottestad 


