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Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for Skjærsaker massedeponi, del av 

GBNR. 40/1, ble levert komplett 15.05.2017 til kommunen. Dette forslaget fremmes for første gangs 

politisk behandling, slik at reguleringsplanforslaget eventuelt kan sendes på offentlig ettersyn. 

 

Politisk saksordfører: Se behandling 
 
Denne saken skal sluttbehandles av UMT.  

 

Saksopplysninger: 

Arealet for massedeponi er i gjeldende kommuneplans arealdel båndlagt gjennom hensynssone 

H710_16: 

Båndlegging for regulering etter PBL 

Etablering av massedeponi – Skjærsaker, planID 0123-2013-0003 

Bestemmelsen i kommuneplan innebærer ikke en formålsendring av arealet i hensynssonen, men er 

en båndlegging i påvente av detaljregulering for etablering av massedeponi. Dersom dette 

planarbeidet med planID 0123-2013-0003 ikke fører fram, forblir arealet LNF-område og 

hensynssonen bortfaller ved neste rullering av kommuneplan. Kommuneplanen åpner ikke for annet 

planarbeid i hensynssone H710_16.  

Det har vært et krav om at det før utarbeidelse av planforslaget skulle utarbeides et planprogram 

som skulle være vedtatt og godkjent før innsendelse av et planforslag. Planprogrammet ble 

fastsatt/godkjent i Kommunestyret 27.11.2014.  
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Etter at planprogrammet ble fastsatt har plankonsulent og forslagsstiller bearbeidet og komplettert 

forslaget med de nødvendige fagrapporter og utredninger for å få tilfredsstilt vedtaket i 

kommunestyret fra november 2014. 

I tiden etter at planprogrammet ble vedtatt og frem til i dag har det vært diskusjoner om områdets 

kvaliteter i forhold til fornminner. En rapport ble, på oppdrag fra Naturvernforbundet og 

Fortidsminneforeningen, utarbeidet og utgitt av NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) for å 

belyse Naturvernforbundets og Fortidsminneforeningens syn på de kvalitetene som ligger i området. 

Fylkeskonservatoren mener at området sett fra kulturminnemyndighetens syn er klarert for en 

endring av bruk. Formelt sett har Fylkeskonservatoren ennå ikke gitt klarsignal til utvikling av 

området. En endring av arealbruk er ikke juridisk sett godkjent før etter at klagefrister er utløpt og 

eventuell klagebehandling hos Fylkesmannen er gjennomført. 

På bakgrunn av dette, kalte kommunen inn til en felles befaring av området 29.06.2016, hvor 

Fylkesmannen i Østfold, Riksantikvaren, Fylkeskonservatoren, NIKU, Naturvernforbundet, 

Fortidsminneforeningen, Spydeberg kommune, ordfører, grunneier, planfremmer og plankonsulent 

var til stede.  

Planforslaget har videre vært diskutert i regionalt planmøte (Østfold fylkeskommunes 

samordningsorgan og rådgivende organ) 31.01.2017 hvor Spydeberg kommune presenterte 

planforslaget. Planfremmer var ikke til stede i planforum. Referatet fra planmøtet er vedlagt saken. 

I 2016 mottok kommunen anmodning om oppstartsmøte for planarbeid for utvidelse av Spydeberg 

pukkverk. Planområdet for pukkverket ligger rett nord for planområdet for Skjærsaker massedeponi. 

Siden disse to planområdene ligger inntil hverandre, og har felles problemstillinger, innkalte 

Spydeberg kommune til et felles møte 15. mars 2017, med både planfremmerne for massedeponi og 

steinbruddet. På møtet redegjorde kommunen for at planene må ses i sammenheng, og henstilte 

partene om å samarbeide for å finne gode felles løsninger for området. 

 

Vurdering 

Denne saken har vært svært komplisert, både i utarbeidelse og saksbehandling. Etablering av et 

massedeponi i denne størrelsesorden er et stort tiltak som berører mange interesser. Det har gått 

lang tid fra planprogrammet ble fastsatt frem til planmyndigheten mener planforslaget er komplett. 

Det har gjennom denne tiden vært et stort fokus på hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for 

kulturminner, naturmiljø og trafikksikkerhet. 

Den tiden det har tatt for å komme dit vi er i dag, med et forslag til vedtak, har vært avgjørende for å 

kunne anbefale de løsningene som ligger i forslaget. Selv om enkelte utredninger ennå ikke 

foreligger, som geotekniske undersøkelser, finner kommunen det riktig å fremme saken for politisk 

behandling nå, ikke minst av hensyn til forslagsstiller.  

Det har ikke lykkes å få forslagsstillerne til å fremme en felles plan for både massedeponiet og 

masseuttaket, til det ligger disse to prosjektene for langt fra hverandre i tid. Administrasjonen 

fremmer derfor et forslag til vedtak om høring og offentlig ettersyn kun for Skjærsaker massedeponi 

nå, egen reguleringsplan for steinbruddet vil derfor komme som en egen sak senere. 

 

Vedtatte bestemmelser og retningslinjer for deponier 
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Kommuneplanens arealdel – bestemmelser 

1.4.1  Etablering av deponier og råstoffuttak skal ikke medføre forringelse av vannkvalitet og 

biologisk mangfold. 

1.4.2  Dyrket og dyrkbart areal skal ikke benyttes til massedeponi, tilsvarende gjelder for 

skogsarealer med høy bonitet. 

1.4.3  Etablering av deponier og råstoffuttak skal underordnes viktige landskapstrekk, dette gjelder 

særlig ravinelandskapene og kulturlandskapet. 

1.4.4  Ved detaljregulering av areal for etalering av massedeponi skal planforslag svare ut krav i 

naturmangfoldloven §§ 8-12, avfallsforskriftens kapittel 9, forurensingsforskriftens kapittel 2, 

vannressursloven og vannforskriften. 

Kommuneplanens arealdel – retningslinjer for etablering av massedeponi 

a) Alle forslag til deponier som er avhengige av tillatelse etter pbl. § 20-3 skal i hovedsak være 

regulert til formålet i forkant av byggesaksbehandling, alternativt kan byggetillatelse 

behandles felles med privat forslag om reguleringsplan jf. pbl. § 12-15. 

b) Deponier skal underordne seg landskapet og ikke skape unødige endringer av verdifulle 

landskap eller lage sår i landskapet. Dette skal illustreres ved bruk av gode illustrasjoner for 

anleggsfasen, driftsfasen og ferdig opparbeidet deponi. 

c) Lokaliseringen av et deponi bør ikke være i kvikkleireområder og det skal alltid være 

geotekniske løsninger som sikrer at massene blir liggende der de deponeres. 

d) For å opprettholde god trafikksikkerhet skal deponiene etableres slik at de ikke resulterer i 

dårligere trafikksikkerhet langs tilfartsveiene mot deponiet. 

e) Atkomstveien til et deponi skal være via etablerte og gode veier som er dimensjonert for 

store kjøretøy. 

f) Deponiene skal lokaliseres slik at kjøreavstand fra E-18 skal være så kort som mulig. 

Transport gjennom Stasjonsgata til deponiet anbefales ikke. 

g) Befolkningen skal ikke belastes med støy utover anbefalte grenseverdier. Det skal derfor 

utarbeides støysonekart i tråd med veileder T-1442/2012 for anleggs- og driftsperiode for 

deponiet samt for tilkomstveier til deponiet. 

h) Fastboende og hyttefolk skal ikke belastes med støy til tider på døgnet og på helligdager hvor 

dette kan virke spesielt belastende. Aktiviteten i deponiet skal fastsettes i 

reguleringsplanarbeidet. 

i) Nødvendige tekniske installasjoner som fangdammer, overvannshåndtering og drenering skal 

det vises løsninger for gjennom reguleringsplanarbeidet. 

j) For bedre å sikre at et deponi ikke skal skade natur og miljø skal det utarbeides plan for det 

ytre miljø (YM-plan). Denne skal godkjennes av forurensningsmyndighet før endelig vedtak 

av reguleringsplan. 

 

Midlertidige retningslinjer for deponering av masser, vedtatt av Fylkestinget 22. september 2016 

Følgende midlertidige retningslinjene for deponering av masser skal følges fram til 
fylkesplanen har behandlet tematikken masseforvaltning og utarbeidet retningslinjer: 
 
a.  Drift av masseuttak og lokalisering og drift av massemottak/deponi skal 

optimaliseres i henhold til transport, økonomi, naturmangfold, gjenbruk, og 
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avveies mot effektene på natur-, kultur- og nærmiljø samt naturressurser. 
b.  Deponering på dyrket mark bør unngås. Unntak kan gjøres for varig deponering av 
  masser som egner seg som dyrkingsmedium, og som ikke forringer arealets 

produksjonsevne. 
c.  Det bør unngås å tillate permanente eller midlertidige deponier gjennom 

dispensasjon. Lokalisering av deponier bør som hovedregel alltid skje som del av 
plan etter plan- og bygningsloven. 

d.  Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser skal alltid søkes benyttet til 
samfunnsnyttige formål. Samfunnsmessige formål i denne sammenheng er f.eks. 
støyskjerming, terrengarrondering, ny betong, fundamentering av veier og 
plasser, tekniske anlegg, vekstjord, nødvendig terrengbearbeiding og planering av 
utbyggingsområder. 

e.  Mellomlagre/midlertidige deponier bør vurderes etablert i de sentrale 
utbyggingsområdene i nærings-/industriområder. Disse kan sørge for god 
sortering og dermed større gjenvinningsgrad. 

f.  Mange prosjekter gir overskudd av masser med stor variasjon. Deponering av 
masser skal fortrinnsvis lokaliseres til mottak som (samlet) kan håndtere masser 
av alle kvaliteter i tråd med lovverket, og hvor det gis mulighet for fraksjonering 
og gjenbruk av overskuddsmasser. Samlokalisering vil kunne gi større mulighet for 
å oppnå mest mulig gjenbruk. 

g.  Hvordan masser skal håndteres og transport av rene masser bør avklares gjennom 
den reguleringsplanen som bidrar til masseoverskuddet. Der dette ikke er praktisk 
gjennomførbart bør kommunene i Østfold, som del av plansaken, kreve plan for 
massehåndtering og transport av rene masser. Massenes renhet skal 
dokumenteres av tiltakshaver. 

h.  Det må gjennomføres nødvendig grunnundersøkelser før deponier kan tas i bruk. 
i.  Større vei- og jernbaneprosjekter bør involvere lokale masseuttak/massedeponier 

for optimal utnyttelse av de lokale ressursene. 

 

Trafikksikkerhet 

Det er foreslått egen avkjøring fra fv. 122 Heliveien til massedeponiet. Avkjøringen fra Heliveien er 

plassert der dagens skogbruksatkomst er lokalisert (rett nord for Skarnesbekken der bekken er lagt 

under Heliveien). Det er ikke foreslått et eget avkjørings- eller påkjøringsfelt fra/til Heliveien. Fra 

krysset er det tegnet inn en hensynssone for frisikt, slik at sikt i begge retninger er ivaretatt. 

Avkjøringen er lagt 90°på fylkesveien. Det er ikke foreslått spesielle tiltak for gående og syklende. 

Antatt trafikkmengde som vil genereres som følge av tiltaket er anslått av forslagsstillerne til ca. 50 

tunge kjøretøy pr. dag til og fra deponiet. 

Planmøtets deltakere, fra overordnede myndigheter, anbefalte sterkt at deponiet og pukkverket 

etablerte felles avkjørsel fra Heliveien. Dette av hensyn til trafikksikkerheten,  samt å holde antall 

avkjørsler langs fylkesveien så lavt som mulig.  

Planfremmer har fått utarbeidet trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet, se vedlegg. 

Trafikkanalysen konkluderer med at økningen i antall tunge kjøretøy er begrenset og at økningen i 

tungtrafikk alene ikke tilsier at tiltak er nødvendig. Kommunen støtter konklusjonen i trafikkanalysen 

om at dersom økningen i antall tunge kjøretøy er så liten som de anslår, vil dette ikke vil være en stor 

nok økning til at det kan kreves fortau eller gang- og sykkelvei. Dette gjelder langs strekningen fra 
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krysset mellom Heliveien og Dæhliveien, da det er forholdvis få innbyggere som er avhengige av å gå 

forbi deponiet langs Heliveien. Etablering av en gang- og sykkelvei eller fortau langs strekningen 

anses derfor som en uforholdsmessig stor økonomisk belastning for planfremmer. 

Det aller meste av trafikk til og fra deponiet vil skje når barn og voksne er på skole og jobb. Deponiet 

skal være åpent fra 07.00 til 19.00 på ukedager, og 09.00 til 16.00 på lørdager. På søndager og 

helligdager skal deponiet være helt  stengt.  

Planfremmer antar at flere av lastebilene som tipper masser i deponiet vil kunne ta med seg pukk og 

stein fra pukkverket. Reell trafikkproduksjon som følge av tiltaket vil avhenge av hvor stor andel av 

lastebilene som både tipper og laster masser fra området. 

Avkjøringspunktet synes som et naturlig punkt å etablere atkomstvei for å minimere inngrep langs 

Skarnesbekken, samt at frisiktsoner er ivaretatt. Ved å etablere avkjøringspunktet som foreslått vil 

inngrepet i skogen lokaliseres i nærheten til et allerede etablerte pukkverk. Inngrepet i skogen og 

landskapet vil dermed kunne forbli mest mulig urørt sydover.  

Langs deponiområdet har Heliveien en relativt lav trafikkbelastning (ÅDT 1305), det synes derfor som 

akseptabelt at det ikke etableres egne avkjørings- og påkjøringsfelt til og fra deponiet. At 

avkjøringsvei vil ligge i en flomsone medfører ikke økt fare utover nåværende situasjon. Heliveien 

ligger her også i flomsonen for Skarnesbekken.  

Det er ikke foreslått å redusere tillatt hastighet for kjøretøy langs Heliveien, og kommunen vil ved et 

eventuelt offentlig ettersyn av planen be Statens vegvesen vurdere tillatt hastighet for Heliveien 

forbi planområdet. Trafikkanalysen påpeker at en reduksjon i tillatt hastighet forbi planområdet vil 

kunne bedre trafikksikkerheten. 

Langs fv. 122 er det flere punkter hvor skolebarn fra Grååsen krysser fylkesveien for å komme seg 

frem til gang- og sykkelveien vest for Heliveien. For 4 av disse krysningspunktene er det ikke 

etablerte krysningsmuligheter, og barn og bilister må være ekstra på vakt her. Trafikkanalysen har 

beskrevet krysningspunktene som ikke er opparbeidet og funnet at den antatte trafikkveksten som 

forårsakes av massemottaket, ikke vil ha noen reell betydning for trafikksikkerheten her. 

Trafikkanalysen konkluderer med at det ikke er behov for trafikksikkerhetstiltak nord for mottaket 

frem mot fv. 128. Trafikkanalysen konkluderer også med at dersom kravene til kryssutforming og 

siktkrav for nytt avkjøringspunkt ivaretas synes den foreslåtte løsningen som god nok. 

 

Støy 

Det generes i dag ikke støy fra området som foreslås som et deponiområde. Ved etablering av et 

deponi vil dette endre seg, både for de tilgrensende arealene til deponiet og langs Heliveien hvor 

kjøretøy til og fra deponiet vil kjøre. 

Det er ikke mulig i dag å si hvor kjøretøyene til og fra deponiet vil kjøre, nord mot fv. 128 Askimveien 

eller sydover mot Skiptvet. Hvor deponimassene kommer fra vil avgjøre om kjøretøyene kommer fra 

fv. 128 eller fra Skiptvet. Det er ikke mulig gjennom reguleringsplan å kunne styre hvilken vei 

kjøretøyene velger for å komme frem til deponiområdet for på den måten å styre støyen. Det som 

kan være med på å styre støy vil kunne være å begrense åpningstidene til deponiet.  

Det var et krav i planprogrammet at støyutredningen skulle vise endringen av støynivå for boligene 

nord for deponiet frem til fv. 128. Støyutredningen viser at generert trafikk fra/til deponiet ikke vil 
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endre støybildet vesentlig. Konklusjonen fra støyutredningen sier, «det er mindre sannsynlig med 

tilfeller av negativ konsekvens på grunn av vegtrafikkstøy». 

Rundt deponiområdet konkluderer støyutredningen med at det er sannsynlig med tilfeller med 

middels negativ konsekvens som følge av arbeid i deponiet. Dette vil i første rekke påvirke 

eiendommene Skjærsaker, Østli, Skjersåker og Dæli nedre som er de boligeiendommene/brukene 

som ligger nærmest. Ved bruk av midlertidige støyvoller inne i deponiet vil en kunne redusere de 

negative konsekvensene av deponiet noe.  

 

Landskap 

Landskapet vil endre seg som følge av et massedeponi.  

Landskapet hvor Skjærsaker massedeponi er foreslått er det i dag et ravinelandskap som har blitt 

formet av rennende vann i leirjord. Leiren ble avsatt etter siste istid under marin grense og har så 

blitt formet av det rennende vannet. Raviner er siden 50-tallet i stor stil blitt ødelagt på grunn av 

bakkeplanering i landbruket. Ravinelandskap er en truet landskapsform. Det er i dag en 

sammenhengende ravinearm som strekker seg fra Glomma og vestover opp mot høydene vest for 

Glomma. Deponiområdet er en del av denne ravinearmen. Den mest markante delen av denne 

ravinen er etter kommunens oppfatning tatt vare på i planforslaget. En ravinedal har/skal ha 

markante dalsider med typisk 20 til 70 graders stigning. I rapporten til Wergeland datert 12.06.2014, 

er ravinen nevnt som en viktig landskapsform (verdivurdering B).  

Veien inn i deponiet er plassert opp i ravineskråningen så langt vekk fra ravinebunn som mulig langs 

grensen mot naboeiendom i nord før veien svinger mot syd i «toppen» av den mest markante delen 

av ravinedalen på GBNR. 40/1. Veien vil ha behov for til dels store fyllinger for å passere ravinedalen 

fra nord mot syd men det er valgt et strategisk punkt for kryssing av ravinedalen som gjør at 

landskapet øst for veien i størst mulig grad kan bevares i sin opprinnelige form.  

Landskapet vest for kryssingen av ravinedalen vil være tapt i dagens ravineform. Her planlegges det 

for oppfylling og igjenfylling av dalen mellom toppene i landskapet og inn mot veifyllingen for 

deponiveien. Etterbruken av deponiområdet skal være som i dag – skogbruk.  

Det er gjort landskapsundersøkelser for å se om det nye deponiet vil være synlig fra Spydeberg 

prestegård. Det er utelukket at deponiet vil være synlig fra prestegården. 

Riksantikvarens rapport «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold» inkluderer ikke 

det angjeldende området i sin kartlegging av området som er verneverdig rundt Glomma. 

Et av ankepunktene til Fortidsminneforeningen og Naturvernforbundet er at denne ravinedalen er en 

av de siste gjenværende ravinedalene som er bevart i sin opprinnelige form. Kommunen deler 

bekymringen om at ravinen og landskapet endres/ødelegges i sin opprinnelige form. Samtidig er det 

behov for deponi av rene masser. 

Deponiet har etter administrasjonens syn tatt tilstrekkelig hensyn til landskapet ved å ta vare på den 

mest markante delen av ravinedalen og samtidig valgt å legge atkomstvei i grensen mot steinbruddet 

nord for deponiområdet. Landskapet er ikke vernet gjennom landskapsvernområder eller andre 

vernebestemmelser foruten at ravinedaler/-landskap er listet som en av de landskapsformene som 

står i faresonen for å bli borte (rødlistet).  
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Natur og miljø 

Sortelistede arter 

Det er i dag få sortelistede arter innenfor reguleringsplanområdet, kun rødhyll etter det 

administrasjonen kjenner til.  

Ved deponering av masser kan det forekomme at jordmasser inneholder frø og vekster fra planter 

som vi ikke ønsker at skal spre seg. Det er derfor krav om at jord og masser med fare for innhold av 

sortelistede planter skal overdekkes med minimum 2 meter rene masser. Maskiner som frakter slike 

masser må rengjøres etter levering av massene, slik at de ikke drar med seg jordrester til andre 

områder. Slike masser bør også dekkes til under transport for å forhindre at frø blåser av langs veien.  

 

Vannmiljø 

Miljødirektoratets nettsted – Vannportalen har et eget faktaark for vassdraget Skarnesbekken, denne 

sier at det er høye konsentrasjoner av tarmbakterier og at fosfor og nitrogennivået i vannet er dårlig. 

Videre påpekes det i faktaarket at det er mye erosjon fra grustaket som grenser til deponiet. Ellers 

viser prøver fra vassdraget moderat til svært gode verdier for bunnfauna, alger og pH forhold. 

Kommunen er opptatt av at vannkvaliteten til vassdraget ikke skal forringes grunnet aktiviteten i 

området. Det er flere tiltak i området som allerede utfordrer vannkvaliteten og livet i bekken. Det er 

derfor viktig at et nytt tiltak som dette deponiet etablerer gode og godt fungerende 

vannrensesystemer som hindrer økt forurensing i vassdraget. Forurensing fra et deponi kan være 

humus og jordpartikler samt annen forurensing fra dumpet materiale. Det er derfor lagt inn i 

bestemmelsene at det skal etableres vannrensesystemer som hindrer økt forurensing til vassdraget. 

Det skal videre lages en miljøoppfølgingsplan som utbygger plikter å følge gjennom hele levetiden til 

deponiet.  

Driver av massedeponiet er ansvarlig for eventuell forurensning av naturmiljø og vassdrag/bekk i 

området som følge av drift av massedeponiet, jf. forurensningsloven og drikkevannsforskriften.

  

Bevaringsverdig gammelgranskog 

Innenfor planområdet finnes et område med bevaringsverdig gammelgranskog, skogen er registrert 

av Wergeland og nedfelt i rapporten Naturtypekartlegging i Spydeberg. Skogen er vurdert som lokalt 

viktig (verdivurdering C). I konklusjonen til denne kartleggingen anbefales det at en skal unngå 

inngrep. 

Kommunen er opptatt av at denne gammelgranskogen skal bevares og forbli en viktig lokalitet for 

artsmangfold i skogen, området er også avsatt i reguleringsplanen som en inngrepsfri lokalitet. Det er 

avsatt en buffersone rundt lokaliteten, denne buffersonen synes noe smal. Spesielt med tanke på at 

når skog fjernes fra arealene vest, syd og øst for lokaliteten vil mange av trærne her kunne falle på 

grunn av vind. 

Med en såpass smal buffersone rundt lokaliteten mener kommunen at buffersonen har liten verdi for 

å verne/hensynta gammelgranskogen. Formen på vernesonen synes noe unaturlig og 

administrasjonen mener at området bør utvides noe før reguleringsplanforslaget kan sendes til 

offentlig ettersyn. Videre bør gammelgranskogen i reguleringsplankartet være avmerket som en 

hensynssone for bevaring av naturmiljø.  
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Flom 

Skarnesbekken eller Skorga er en bekk som ved store nedbørsmengder vil flomme over sine bredder, 

dette er illustrert i reguleringsplankartet. Blant annet er det et problem at veien inn til Skogli vaskes 

vekk når det er flom. Det er avgjørende at et nytt deponi ikke vil forverre flomsituasjonen ved store 

nedbørsmengder. Det stilles dermed som krav i bestemmelsene at vannhastigheten fra området ikke 

skal være større enn før utbygging. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal dette forholdet 

dokumenteres. 

Friluftsliv 

Det er i dag enkelte stier i området, men arealet som omfattes av planforslaget blir lite benyttet til 

friluftsliv og rekreasjon. Nye stier og traktorveier skal etableres når deponiet er ferdig. Temaet synes 

ivaretatt i planforslaget. 

Istandsetting 

Tiltakshaver har til hensikt å sette av penger/midler til istandsetting av deponiet for å sikre at 

området blir satt tilbake på en ordentlig måte. Det skal avsettes midler til istandsetting og 

tilbakeføring til skogbruk etter endt drift. Det er ikke mulig å regulere dette forholdet inn i 

reguleringsplanen. 

 

Kulturminner 

Dette har vært det vanskeligste punktet å få full klarhet i gjennom planprosessen, da det er sprikende 

vurderinger i deler av det kulturminnefaglige miljøet. Fra kulturminnemyndighetene er imidlertid 

saken klar. Det har vært gjennomført kulturminneregistreringer i området, og registreringsarbeidet 

har fulgt den arbeidsmetodikken myndighetene benytter i reguleringsplansaker for omdisponering av 

arealbruk. Det er gjort undersøkelser i marken og det er benyttet litteratur og databasesøk. 

Undersøkelsene er oppsummert i en arkeologisk rapport datert 15.12.2016.  

Samtidig som Østfold fylkeskommunes kulturminneavdeling ved Fylkeskonservator mener at 

området kan benyttes til et massedeponi har NIKU utarbeidet en rapport som konkluderer med at 

området innehar så spesielle kvaliteter hvor det er så store verneinteresser at det er synd at disse 

skal ødelegges for fremtiden. De ulike vurderinger fra overordnet fagmyndighet på den ene side og 

fagmiljø på den andre, har skapt til dels stor usikkerhet og bidratt til utfordrende saksbehandling for 

kommunens administrasjon.  

Kulturminnemyndighetene er helt klare på at det ikke er verneinteresser i disse områdene som 

verken er av nasjonal eller lokal verdi. Det er ikke gjort funn av fornminner i området. Riksantikvaren 

støtter Fylkeskonservatoren, og kulturminnemyndighetene vil ikke motsette seg en reguleringsplan 

som foreslår at området nyttes til et deponiområde.  

De verneinteressene som NIKU mener er til stede dreier seg om et nesten intakt ravinelandskap som 

ble skapt i det isen smeltet og landet steg opp fra havet. Rapporten til NIKU støttes også av deler av 

fagmiljøet ved Universitetet i Oslo. Landdskapet i dette området var det som møtte 

steinaldermenneskene som fulgte isen nordover, det var her de bodde og levde av fangst. Det er 

gjort flere steinalderfunn vest for Glomma som ble registrert for over 100 år siden. Det er dog knyttet 
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stor usikkerhet til eksakte funnlokaliteter for disse steinalderfunnene, og administrasjonen har valgt 

å følge rådene til kulturminnemyndighetene vedrørende verneverdien av området.  

Diskusjonen omkring steinalderlandskapet og eventuelle funn i omlandet, har ikke resultert i at 

myndighetene ønsker å flytte grensene for hensynssonen for kulturhistoriske landskap av nasjonal 

verdi langs Glomma. Kulturminnemyndighetene ønsker ikke å gå inn for andre vernebestemmelser 

som å opprette landskapsvernområde eller andre vernebestemmelser.  

I planmøtet ble kommunen utfordret til selv å opprette kommunale vernebestemmelser.  

Kommunen mener slikt arbeid bør være del av utarbeidelse av ny kommuneplan, eventuelt ny 

kulturminneplan.  

 

Grunnforhold 

Det er kun gjort en geoteknisk vurdering av området og ikke gjennomført tilstrekkelige geotekniske 

undersøkelser som klarerer området. 

Administrasjonen er klar over at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil ha innsigelse til 

planforslaget nå som de geotekniske forholdene ikke er ferdig utredet. Av hensyn til forslagsstiller 

mener administrasjonen at dette er forhold som grunneier og forslagsstiller kan utføre først dersom 

utvalg for miljø og teknikk (UMT) mener at saken kan anbefales og at planforslaget kan sendes på 

offentlig ettersyn. 

Det vil ikke være riktig å kreve geotekniske undersøkelser dersom UMT ikke vil vedta at saken kan 

legges ut til offentlig ettersyn. De geotekniske undersøkelsene som eventuelt skal utføres kan føre til 

at planforslaget kan endres. Administrasjonen vil da gjøre en vurdering av om saken på nytt når de 

geotekniske undersøkelsene foreligger. 

 

Reguleringsplankartet og reguleringsbestemmelsene 

Planmyndigheten mener denne saken har pågått i så lang tid at det nå er tid for å få prøvet saken 

politisk, før administrasjonen ber om nok en endring av planforslaget. Administrasjonen har 

merknader til hvordan plankartet er utformet, og som bør endres før offentlig ettersyn. Dette 

forutsetter at UMT vedtar at saken kan sendes til offentlig ettersyn. 

 

Alle endringene i forslag til reguleringsbestemmelser er gjort i samarbeid og samråd med 

forslagsstillerne og plankonsulenten.  

 

 

Oppsummering 

Kommunen mener planforslaget for etablering av massedeponi for rene masser bør legges ut for 

høring og offentlig ettersyn etter at plankartet er endret slik administrasjonen påpeker. På grunn av 

omfattende bygg- og anleggsvirksomhet på Østlandet er det stort behov for deponering av rene 

masser. Administrasjonen ser en utvikling der det etableres flere mindre deponier for rene masser i 
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kommunen. Hensyn til natur og miljø, tilstrekkelig geotekniske utredninger og prosjektering samt 

effektivt tilsyn kan lettere ivaretas ved etablering av ett større deponi enn ved mange små.   

Planfremmers anslag på på på antall kjøretøy til deponiet pr.dag, som er grunnlaget for 

trafikkanalysen, kan virke noe lavt.  

Det foreslåtte deponiet er plassert i nærheten av ett allerede etablerte pukkverk og det kan være 

samfunnsnytte i å få biler til å tippe og laste på samme sted. Foreslått plassering medfører ikke økt 

kjøring gjennom Spydeberg sentrum, og planområdet ligger inntil en fylkesvei som har god kapasitet.  

Et deponi vil uansett endre landskapet og det foreslåtte deponiet oppfyller bestemmelsene i 

kommuneplanen og de fleste av retningslinjene til bestemmelsene i kommuneplanen. 

Det er faglig uenighet om hvorvidt ravinedalen skal bevares for ettertiden av hensyn til kulturminner 

og kulturlandskp, men kulturminnemyndighetene er klare i sin konklusjon.  

Deponiet vil utslette de øverste arealene av ravinedalen, men det er valgt løsninger som skåner de 

nedre delene av ravinedalen mot inngrep. 

Et deponi vil kunne være en bidragsyter for å redusere vannkvaliteten i vassdraget, men kommunen 

vil legge strenge føringer for hvordan miljøoppfølgingsplanen skal utarbeides dersom planen blir 

vedtatt. Kommunen mener det kan etableres gode løsninger for dette. 

Et deponi vil drastisk endre landskapet i en lengre periode, men etterbruken av arealene skal være 

skogbruk som i dag. 

 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. 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 vilkår: 
a. Det legges en hensynssone for bevaring av naturmiljø H560 over arealer som skal inngå i 

felt NF1. 
b. Buffersonen rundt NF1 utvides med 5 meter. 
c. Felt NF1 skal utvides og gis en rundere form.    

 

 
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: 
 
a) Det legges en hensynssone for bevaring av naturmiljø H560 over arealer som skal inngå i felt NF1. 
b) Buffersonen rundt NF1 utvides med 5 meter. 
c) Felt NF1 skal utvides og gis en rundere form. 
d) Det må konkretiseres at det kun skal tiltransporteres og deponeres rene, naturlig stein-, jord- og 
leirmasser. 
e) Massemottaket skal avsluttes og planområdet skal istandsettes til skogbruksareal innen 10 år etter 
oppstart av massemottak og senest innen 1. oktober 2029. 
f) Det må presiseres om maksimalt tillatt deponering av 1.200.000 m3 masser er innkjørte masser 
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eller ferdig deponerte /komprimerte masser. 
g) Det må presiseres i bestemmelsene at alle innkjørte masser skal underlegges mottakskontroll og at 
kontrollregimet skal godkjennes av kommunen. 
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. 
i) 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). 
 
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. 
 
1. Saken utsettes til neste utvalgsmøte med bakgrunn i sakens kompleksitet og begrenset tid til å 
sette seg inn i saksfremlegget. 
 
2. Dokumentet "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk forundersøkelse av 
"Giltvedt boplads" i Spydeberg" (1906) av A.W.Brøgger. 
 
3. Før neste behandling bes administrasjonen redegjøre for følgende: 
 
a) Hvordan er pkt. 1.4.1 «Etablering av deponier og råstoffuttak skal ikke medføre forringelse av 
vannkvalitet og biologisk mangfold.» ivaretatt med tanke på planbeskrivelsens 2.5.3 "Middels negativ 
konsekvens for naturmiljø/ naturmangfold/biologisk mangfold som resultat av tiltaket.". Herunder 
bes administrasjonen revurdere klassifiseringen av naturtype Ravinedal, da denne landskapstypen er 
rødlistet. 
 
b) Hvordan er pkt. 1.4.3 «Etablering av deponier og råstoffuttak skal underordnes viktige 
landskapstrekk, dette gjelder særlig ravinelandskapene og kulturlandskapet» i kommuneplanens 
arealdel ivaretatt? 
 
c) På s. 10, avsnitt 3 i saksfremlegget står det: «Et deponi vil uansett endre landskapet og det 
foreslåtte deponiet oppfyller bestemmelsene i kommuneplanen og de fleste av retningslinjene til 
bestemmelsene i kommuneplanen.» Hvilke retningslinjer i kommuneplanens bestemmelser er ikke 
oppfylt? Hvordan de ikke oppfylte retningslinjene tenkt håndtert? 
 
d) Hvordan Kommuneplanens arealdel – retningslinjer for pkt. 4. «Etablering av massedeponi» er 
ivaretatt: 
i. Pkt. b) «Deponier skal underordne seg landskapet og ikke skape unødige endringer av verdifulle 
landskap eller lage sår i landskapet. Dette skal illustreres ved bruk av gode illustrasjoner for 
anleggsfasen, driftsfasen og ferdig opparbeidet deponi» 
 
ii. Pkt. c) «Lokaliseringen av et deponi bør ikke være i kvikkleireområder og det skal alltid være 
geotekniske løsninger/forhold som sikrer at massene blir liggende der de deponeres.» 
 
iii. Pkt. j) «For bedre å sikre at et deponi ikke skal skade natur og miljø skal det utarbeides plan for 
det ytre miljøet (YM-plan). Denne skal godkjennes av forurensningsmyndighet før endelig vedtak av 
reguleringsplan.» Det bør spesielt tas hensyn til planbeskrivelsens 2.5.3 "Forurensningsforskriften 
kap. 2", herunder "en viss fare for forurensning i grunnen hvis nedre fangdam FD2 overflømmes." 
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e) Om det settes vilkår for maksimal mengde deponert masse pr. år? 
 
f) 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 
Myrakrysse(n) må inkluderes i henhold til sak 52/2017 i Formannskapet. 
 
g) Om det settes vilkår for maksimalt antall lastebiler per døgn, eller per time? 
 
h) Hvordan ROS-analysen inkluderer risiko ved sammenfallende hendelser. 
 
i) Plankartets utforming oppdateres jfr. avsnitt «Reguleringsplankartet og 
reguleringsbestemmelsene» i saksfremlegget. 
 
 
 
1. Dokumentet "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk forundersøkelse av 
"Giltvedt boplads" i Spydeberg" (1906) av A.W.Brøgger. 
 
2. 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.". 
 
3. Administrasjonen skal utarbeide en plan for det ytre miljøet (YM-plan). Denne skal oversendes 
forurensningsmyndighet før offentlig høring. 
 
4. 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 
Myrakrysse(n) må inkluderes i henhold til sak 52/2017 i Formannskapet. 
 
6. Plankartets utforming oppdateres jfr. avsnitt «Reguleringsplankartet og 
reguleringsbestemmelsene» i saksfremlegget før offentlig høring. 
 
6. Det skal settes vilkår for maksimal mengde deponert masse pr. år. 
 
7. Det settes vilkår for maksimalt 50 lass per døgn. 
 
8. 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. 
 
9. Før utsendelse til offentlig høring skal ROS-analysen utføres slik at den inkluderer risiko ved 
sammenfallende hendelser. 
 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 40/2017 
 

UMT - behandling: 
Protokolltilførsel: Dokumentet "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk 
forundersøkelse av "Giltvedt boplads" i Spydeberg" (1906) av A.W.Brøgger ble delt ut på møte. 
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Forslag fra Espen Crister Ness Endal (SV) på vegne av SP, AP og SV:  
 
1. Saken utsettes til neste utvalgsmøte med bakgrunn i sakens kompleksitet og begrenset tid til å 
sette seg inn i saksfremlegget. 

 
2. Dokumentet "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk forundersøkelse av 
"Giltvedt boplads" i Spydeberg" (1906) av A.W.Brøgger. 
 
3. Før neste behandling bes administrasjonen redegjøre for følgende: 
 
 a) Hvordan er pkt. 1.4.1 «Etablering av deponier og råstoffuttak skal ikke medføre forringelse av 
vannkvalitet og biologisk mangfold.» ivaretatt med tanke på planbeskrivelsens 2.5.3 "Middels negativ 
konsekvens for naturmiljø/ naturmangfold/biologisk mangfold som resultat av tiltaket.". Herunder 
bes administrasjonen revurdere klassifiseringen av naturtype Ravinedal, da denne landskapstypen er 
rødlistet. 
 
 b) Hvordan er pkt. 1.4.3 «Etablering av deponier og råstoffuttak skal underordnes viktige 
landskapstrekk, dette gjelder særlig ravinelandskapene og kulturlandskapet» i kommuneplanens 
arealdel ivaretatt? 
 
 c) På s. 10, avsnitt 3 i saksfremlegget står det: «Et deponi vil uansett endre landskapet og det 
foreslåtte deponiet oppfyller bestemmelsene i kommuneplanen og de fleste av retningslinjene til 
bestemmelsene i kommuneplanen.» Hvilke retningslinjer i kommuneplanens bestemmelser er ikke 
oppfylt? Hvordan de ikke oppfylte retningslinjene tenkt håndtert? 
 
 d) Hvordan Kommuneplanens arealdel – retningslinjer for pkt. 4. «Etablering av massedeponi» er 
ivaretatt: 
 i. Pkt. b) «Deponier skal underordne seg landskapet og ikke skape unødige endringer av verdifulle 
landskap eller lage sår i landskapet. Dette skal illustreres ved bruk av gode illustrasjoner for 
anleggsfasen, driftsfasen og ferdig opparbeidet deponi» 
 
ii. Pkt. c) «Lokaliseringen av et deponi bør ikke være i kvikkleireområder og det skal alltid 
væregeotekniske løsninger/forhold som sikrer at massene blir liggende der de deponeres.» 
 
iii. Pkt. j) «For bedre å sikre at et deponi ikke skal skade natur og miljø skal det utarbeides plan for 
det ytre miljøet (YM-plan). Denne skal godkjennes av forurensningsmyndighet før endelig vedtak av 
reguleringsplan.» Det bør spesielt tas hensyn til planbeskrivelsens 2.5.3 "Forurensningsforskriften 
kap. 2", herunder "en viss fare for forurensning i grunnen hvis nedre fangdam FD2 overflømmes." 
 
 e) Om det settes vilkår for maksimal mengde deponert masse pr. år? 
 
 f) 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 
Myrakrysse(n) må inkluderes i henhold til sak 52/2017 i Formannskapet. 
 
 g) Om det settes vilkår for maksimalt antall lastebiler per døgn, eller per time? 
 
 h) Hvordan ROS-analysen inkluderer risiko ved sammenfallende hendelser. 
 

i. Plankartets utforming oppdateres jfr. avsnitt «Reguleringsplankartet og 
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reguleringsbestemmelsene» i saksfremlegget. 
 
VOTERING:  Tre stemmer (SV, Ap, Sp) for, resten mot.  
 
 
 
Forslag fra Arve Bekkevard (H): 

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: 
 
a) Det legges en hensynssone for bevaring av naturmiljø H560 over arealer som skal inngå i felt NF1.  
 
b) Buffersonen rundt NF1 utvides med 5 meter.  
 
c) Felt NF1 skal utvides og gis en rundere form.  
 
d) Det må konkretiseres at det kun skal tiltransporteres og deponeres rene, naturlig stein-, jord- og 
leirmasser. 
 
e) Massemottaket skal avsluttes og planområdet skal istandsettes til skogbruksareal innen 10 år etter 
oppstart av massemottak og senest innen 1. oktober 2029. 
 
f) Det må presiseres om maksimalt tillatt deponering av 1.200.000 m3 masser er innkjørte masser 
eller ferdig deponerte /komprimerte masser.  
 
g) Det må presiseres i bestemmelsene at alle innkjørte masser skal underlegges mottakskontroll og at 
kontrollregimet skal godkjennes av kommunen. 
 
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.  
 
i) 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).  
 
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. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått. 
 
 
 
Forslag fra Espen Crister Ness Endal (SV) på vegne av SP, AP og SV: 
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Rådmannens forslag med følgende tillegg:  

 
1. 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. 
 
2. 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.". 
 
3. Administrasjonen skal utarbeide en plan for det ytre miljøet (YM-plan). Denne skal oversendes 
forurensningsmyndighet før offentlig høring. 
 
4. 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. 
 
6. Plankartets utforming oppdateres jfr. avsnitt «Reguleringsplankartet og 
reguleringsbestemmelsene» i saksfremlegget før offentlig høring. 
 
6. Det skal settes vilkår for maksimal mengde deponert masse pr. år. 
 
7. Det settes vilkår for maksimalt 50 lass per døgn. 
 
8. 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. 
 
9. Før utsendelse til offentlig høring skal ROS-analysen utføres slik at den inkluderer risiko ved 
sammenfallende hendelser. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 
 

UMT - 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 
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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 
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. 
 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 01 - Reguleringsplankart 
Vedlegg 02 - Reguleringsbestemmelser 24082017 
Vedlegg 03 - Planbeskrivelse_150517 
Vedlegg 04 - ROS 07 05 2017 
Vedlegg 05 - Foreløpig plan for gjennomføring 
Vedlegg 06 - Trafikkanalyse 
Vedlegg 07 - Støyberegning deponiet 
Vedlegg 08a - Støyvurdering vegtrafikk 30 09 2015 
Vedlegg 08b - Støysoner langs Heliveien 1 
Vedlegg 08c - Støysoner langs Heliveien 2 
Vedlegg 08d - Støysoner langs Heliveien 3 
Vedlegg 08e - Støysoner langs Heliveien 4 
Vedlegg 08f - Støysoner langs Heliveien 5 
Vedlegg 08g - Støysoner langs Heliveien 6 
Vedlegg 09a - Plantegning av driftsvei 
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Vedlegg 09b - Lengdeprofil driftsvei 
Vedlegg 10 - Flomberegning 
Vedlegg 11 - Terrengmodell 
Vedlegg 12 - Etappeplan 
Vedlegg 13 - Referat planmøte 31012017 
Vedlegg 14 - Arkeologisk registrering Rapport 
Vedlegg 15 - NIKU Rapport april 2016 
 
 
 


