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Saken gjelder: 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
1. Det legges en hensynssone for bevaring av naturmiljø H560 over arealer som skal inngå i felt 
NF1.  
2. Buffersonen rundt NF1 utvides med 5 meter.  
3. Felt NF1 skal utvides og gis en rundere form.  
4. Det må konkretiseres at det kun skal tiltransporteres og deponeres rene, naturlig stein-, jord- 
og leirmasser. 
5. e) Massemottaket skal avsluttes og planområdet skal istandsettes til skogbruksareal innen 10 
år etter oppstart av massemottak og senest innen 1. oktober 2029. 
6. f) Det må presiseres om maksimalt tillatt deponering av 1.200.000 m3 masser er innkjørte 
masser eller ferdig deponerte /komprimerte masser.  
7. g) Det må presiseres i bestemmelsene at alle innkjørte masser skal underlegges 
mottakskontroll og at kontrollregimet skal godkjennes av kommunen. 
8. h) Det må presiseres i bestemmelsene at kontrollen med sigevannet skal skje gjennom et 
prøvetakingsprogram som skal pågå i hele deponeringsperioden og  minst 5 år etter at deponiet 
er avsluttet.  
9. Det skal inngås en utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av planen. Avtalen må bl.a. 
sikre gjennomføring /sluttføring av deponiet og sikre  prøvetakingsprogrammet etter at deponiet er 
sluttført (f.eks. krav om å avsette til fond).  
10. Dokumentet "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk forundersøkelse 
av "Giltvedt boplads" i Spydeberg" (1906) av A.W.Brøgger legges inn i  sakgrunnlaget. 
11. Før utsendelse til offentlig høring skal planfremmer gjøre en ny vurdering av klassifiseringen 
av naturtype Ravinedal, da denne landskapstypen er rødlistet jfr.  planbeskrivelsens 2.5.3 
"Middels negativ konsekvens for naturmiljø/ naturmangfold/biologisk mangfold som resultat av 
tiltaket." 
12. Plankartets utforming oppdateres jfr. avsnitt «Reguleringsplankartet og 
reguleringsbestemmelsene» i saksfremlegget før offentlig høring. 
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13. Det skal settes vilkår for maksimal mengde deponert masse pr. år. 
14. Det settes vilkår for maksimalt 50 lass per døgn. 
15. Det settes krav til at kommunen kan utføre uanmeldte revisjoner og stikkprøver for å sikre 
etterlevelse av Avfallsforskriftens kap. 9, 9.2 virkeområde for ikke  forurensete masser, 
forskriftens vedlegg II. 
16.      Før utsendelse til offentlig høring skal ROS-analysen utføres slik at den inkluderer risiko ved 
sammenfallende hendelser. 
 
Vilkår /endringer skal innarbeides i planforslaget før det sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn.  
 
Utvalget for miljø og teknikk tar endelig stilling til planforslaget først etter at planen har vært ute til 
høring og offentlig ettersyn. 
 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 55/2017 
 

UMT - behandling: 
UMT sak 40/2017 med følgende vedtak: 
 

Spydeberg kommune har vurdert innsendt planforslag for detaljreguleringsplan med KU for 
Skjærsaker deponi og vedtar at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 12-10 på følgende med følgende endringer og tilføyelser: 
 

1. Det legges en hensynssone for bevaring av naturmiljø H560 over arealer som skal inngå i 
felt NF1.  

2. Buffersonen rundt NF1 utvides med 5 meter.  
3. Felt NF1 skal utvides og gis en rundere form.  
4. Det må konkretiseres at det kun skal tiltransporteres og deponeres rene, naturlig stein-, 

jord- og leirmasser. 
5. e) Massemottaket skal avsluttes og planområdet skal istandsettes til skogbruksareal innen 

10 år etter oppstart av massemottak og senest innen 1. oktober 2029. 
6. f) Det må presiseres om maksimalt tillatt deponering av 1.200.000 m3 masser er innkjørte 

masser eller ferdig deponerte /komprimerte masser.  
7. g) Det må presiseres i bestemmelsene at alle innkjørte masser skal underlegges 

mottakskontroll og at kontrollregimet skal godkjennes av kommunen. 
8. h) Det må presiseres i bestemmelsene at kontrollen med sigevannet skal skje gjennom et 

prøvetakingsprogram som skal pågå i hele deponeringsperioden og minst 5 år etter at 
deponiet er avsluttet.  

9. Det skal inngås en utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av planen. Avtalen må bl.a. 
sikre gjennomføring /sluttføring av deponiet og sikre prøvetakingsprogrammet etter at 
deponiet er sluttført (f.eks. krav om å avsette til fond).  

10. Dokumentet "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk 
forundersøkelse av "Giltvedt boplads" i Spydeberg" (1906) av A.W.Brøgger legges inn i 
sakgrunnlaget. 

11. Før utsendelse til offentlig høring skal Administrasjonen gjøre en ny vurdering av 
klassifiseringen av naturtype Ravinedal, da denne landskapstypen er rødlistet jfr. 
planbeskrivelsens 2.5.3 "Middels negativ konsekvens for naturmiljø/ 
naturmangfold/biologisk mangfold som resultat av tiltaket." 

12. Administrasjonen skal utarbeide en plan for det ytre miljøet (YM-plan). Denne skal 
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oversendes forurensningsmyndighet før offentlig høring. 
13. Trafikkanalysene er kun utført på fv. 122 fra avkjøring fv.128. Trafikkanalyse må utføres 

for hele strekningen fra avkjøring E18 til avkjøring massedeponi, og Statens Vegvesen 
forslag til nye T-kryss i Myrakrysset(n) må inkluderes i henhold til sak 52/2017 i 
Formannskapet. 

14. Plankartets utforming oppdateres jfr. avsnitt «Reguleringsplankartet og 
reguleringsbestemmelsene» i saksfremlegget før offentlig høring. 

15. Det skal settes vilkår for maksimal mengde deponert masse pr. år. 
16. Det settes vilkår for maksimalt 50 lass per døgn. 
17. Det settes krav til at kommunen selv kan utføre uanmeldte revisjoner og stikkprøver for å 

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

18. Før utsendelse til offentlig høring skal ROS-analysen utføres slik at den inkluderer risiko 
ved sammenfallende hendelser. 
 

Vilkår /endringer skal innarbeides i planforslaget før det sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Utvalget for miljø og teknikk tar endelig stilling til planforslaget først etter at planen har vært ute til 
høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Saken tas opp til ny behandling pga uklarheter i vedtakspunktene. UMT endret sitt vedtak  i pk. 11, 
12, 13 og 17: 
 
Fellesforslag fra UMT: 
 
Ny innstilling fra UMT: 
 
1. Det legges en hensynssone for bevaring av naturmiljø H560 over arealer som skal inngå i felt 
NF1.  
2. Buffersonen rundt NF1 utvides med 5 meter.  
3. Felt NF1 skal utvides og gis en rundere form.  
4. Det må konkretiseres at det kun skal tiltransporteres og deponeres rene, naturlig stein-, jord- 
og leirmasser. 
5. e) Massemottaket skal avsluttes og planområdet skal istandsettes til skogbruksareal innen 10 
år etter oppstart av massemottak og senest innen 1. oktober 2029. 
6. f) Det må presiseres om maksimalt tillatt deponering av 1.200.000 m3 masser er innkjørte 
masser eller ferdig deponerte /komprimerte masser.  
7. g) Det må presiseres i bestemmelsene at alle innkjørte masser skal underlegges 
mottakskontroll og at kontrollregimet skal godkjennes av kommunen. 
8. h) Det må presiseres i bestemmelsene at kontrollen med sigevannet skal skje gjennom et 
prøvetakingsprogram som skal pågå i hele deponeringsperioden og minst 5 år etter at deponiet er 
avsluttet.  
9. Det skal inngås en utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av planen. Avtalen må bl.a. 
sikre gjennomføring /sluttføring av deponiet og sikre prøvetakingsprogrammet etter at deponiet er 
sluttført (f.eks. krav om å avsette til fond).  
10. Dokumentet "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk forundersøkelse 
av "Giltvedt boplads" i Spydeberg" (1906) av A.W.Brøgger legges inn i sakgrunnlaget. 
11. Før utsendelse til offentlig høring skal planfremmer gjøre en ny vurdering av klassifiseringen 
av naturtype Ravinedal, da denne landskapstypen er rødlistet jfr. planbeskrivelsens 2.5.3 "Middels 
negativ konsekvens for naturmiljø/ naturmangfold/biologisk mangfold som resultat av tiltaket." 
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12. Strykes 
13. Strykes  
14. Plankartets utforming oppdateres jfr. avsnitt «Reguleringsplankartet og 
reguleringsbestemmelsene» i saksfremlegget før offentlig høring. 
15. Det skal settes vilkår for maksimal mengde deponert masse pr. år. 
16. Det settes vilkår for maksimalt 50 lass per døgn. 
17. Det settes krav til at kommunen kan utføre uanmeldte revisjoner og stikkprøver for å sikre 
etterlevelse av Avfallsforskriftens kap. 9, 9.2 virkeområde for ikke forurensete masser, forskriftens 
vedlegg II. 
18.      Før utsendelse til offentlig høring skal ROS-analysen utføres slik at den inkluderer risiko ved 
sammenfallende hendelser. 
 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  
 
 

UMT - vedtak: 
1. Det legges en hensynssone for bevaring av naturmiljø H560 over arealer som skal inngå i felt 
NF1.  
2. Buffersonen rundt NF1 utvides med 5 meter.  
3. Felt NF1 skal utvides og gis en rundere form.  
4. Det må konkretiseres at det kun skal tiltransporteres og deponeres rene, naturlig stein-, jord- 
og leirmasser. 
5. e) Massemottaket skal avsluttes og planområdet skal istandsettes til skogbruksareal innen 10 
år etter oppstart av massemottak og senest innen 1. oktober 2029. 
6. f) Det må presiseres om maksimalt tillatt deponering av 1.200.000 m3 masser er innkjørte 
masser eller ferdig deponerte /komprimerte masser.  
7. g) Det må presiseres i bestemmelsene at alle innkjørte masser skal underlegges 
mottakskontroll og at kontrollregimet skal godkjennes av kommunen. 
8. h) Det må presiseres i bestemmelsene at kontrollen med sigevannet skal skje gjennom et 
prøvetakingsprogram som skal pågå i hele deponeringsperioden og  minst 5 år etter at deponiet 
er avsluttet.  
9. Det skal inngås en utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av planen. Avtalen må bl.a. 
sikre gjennomføring /sluttføring av deponiet og sikre  prøvetakingsprogrammet etter at deponiet er 
sluttført (f.eks. krav om å avsette til fond).  
10. Dokumentet "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk forundersøkelse 
av "Giltvedt boplads" i Spydeberg" (1906) av A.W.Brøgger legges inn i  sakgrunnlaget. 
11. Før utsendelse til offentlig høring skal planfremmer gjøre en ny vurdering av klassifiseringen 
av naturtype Ravinedal, da denne landskapstypen er rødlistet jfr.  planbeskrivelsens 2.5.3 
"Middels negativ konsekvens for naturmiljø/ naturmangfold/biologisk mangfold som resultat av 
tiltaket." 
12. Plankartets utforming oppdateres jfr. avsnitt «Reguleringsplankartet og 
reguleringsbestemmelsene» i saksfremlegget før offentlig høring. 
13. Det skal settes vilkår for maksimal mengde deponert masse pr. år. 
14. Det settes vilkår for maksimalt 50 lass per døgn. 
15. Det settes krav til at kommunen kan utføre uanmeldte revisjoner og stikkprøver for å sikre 
etterlevelse av Avfallsforskriftens kap. 9, 9.2 virkeområde for ikke  forurensete masser, 
forskriftens vedlegg II. 
16.      Før utsendelse til offentlig høring skal ROS-analysen utføres slik at den inkluderer risiko ved 
sammenfallende hendelser. 
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Vilkår /endringer skal innarbeides i planforslaget før det sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn.  
 
Utvalget for miljø og teknikk tar endelig stilling til planforslaget først etter at planen har vært ute til 
høring og offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
 


