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Forslag til vedtak: 
Revidert planprogram datert 20.02.2019 for detaljregulering for Vamma miljøpark, 20180002, 
fastsettes, jf. pbl § 4-1 og § 12-9. 

 
 

Saksopplysninger: 
Kommunen hadde planoppstartsmøte 03.12.2018 med forslagsstiller Skolt Miljøpark AS og 
konsulentfirma Feste Nordøst AS som skal utarbeide planforslag for detaljregulering for Vamma 
miljøpark. 

Jf. pbl § 4-1: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Etter vurdering av forskriften ble det satt krav for varsel med planprogram som inneholder 
planprosessbeskrivelse med krav for konsekvensutredning med vurderte temaer. 

Gjeldende reguleringsplan 

Planlagt området ligger innenfor planavgrensning for gjeldende reguleringsplan for Vamma deponi, 
20150001, utarbeidet av Hafslund Nett AS, i dag E-CO Energi AS. Massedeponiet er ikke ferdig 



arrondert og det er i liten grad tilført vekstjordlag for reetablering av vegetasjon 

Hensikt med regulering 

Omreguleringen omfatter etablering av miljøpark for gjenbruk av deponerte steinmasser, samt 
gjenbruk av tilkjørte rene gravemasser, biologisk nedbrytbare masser, asfalt og betong. Når driften 
av miljøparken skal avsluttes, skal området tilbakeføres til LNF-formål (jordbruk og skogbruk). I tillegg 
skal adkomst sikres fra den kommunale veien Vammafossen. 

Den planlagte miljøparken omfatter hoveddelen av området som omfattes av dispensasjonen fra 
2017, slik at uberørt landbruksareal i sørøst blir ivaretatt i omreguleringen også. 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshavere i området er Morten Dramstad (75/2) og E-CO Energi AS (75/16 og 27).  

Forhold til overordnete planer 

Planlagt tiltak er i tråd med kommuneplanens arealdel og gjeldende detaljregulering med krav for 
tilbakeføring til LNF. Området er avsatt til midlertidig bygg og anlegg i arealformål LNF. 
Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om reguleringsplan.  

Planlagt tiltak medfører ikke en omdisponering av dyrket areal på om lag 10 dekar fordi denne delen 
er ivaretatt gjennom dispensasjonen fra 2017. Nåværende midlertidig deponi var tidligere areal for 
skog. 

Innkomne merknader til planoppstart med planprogram 

Feste Nordøst AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 
planarbeidet med planprogram til berørte parter i brev 17.12.2018 og kunngjorde det i Smaalenene 
avis 20.12.2018. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i merknadene knyttet mot særlig planprogram, er referert nedenfor ( se vedlagt 
sammendrag fra forslagsstiller også). 

Andre merknader tas med videre av forslagsstiller i utarbeidelse av planforslag. 

Martin Lind, 27.1.22018 

->ikke aktuelt for planprogram 

NVE, 23.01.2019 

->ikke aktuelt for planprogram 

Hafslund Nett, 23.01.2019 

->ikke aktuelt for planprogram 

Direktoratet for mineralforvaltning, 31.01.2019 

->ikke aktuelt for planprogram 

Erik Balstad, 04.02.2019 

->planprogrammet sikres utredning for støy og avbøtende tiltak slik at det legges opp til klare 
føringer for driftstid for miljøparken. 

Statens vegvesen, 04.02.2019 



-> Planprogrammet tilføres eget tema som omhandler beregning/vurdering av trafikk knyttet til 
etablering av en miljøpark. 

Østfold fylkeskommune, 05.02.2019 

->Det er foretatt en generell gjennomgang av planprogrammet og de nedenfor nevnte tema vil bli 
tilføyd og oppdatert. 

-Kulturmiljø og landskap 

-Forurensning – vannmiljø 

-Nærmiljø/bomiljø 

Heidi Abanato og Magne Åkvåg, 05.02.2019 

-> Beregninger knyttet til støy (og støv) skal utføres og de nevnte eiendommene på Askims siden av 
Glomma vil inngå i beregningen. 

-> Når det foreligger et planutkast vil det varsles om det åpne informasjonsmøtet. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 06.02.2019 

Nevnte temaer i uttalelse ivaretas i planutredning og dokumenteres i planbeskrivelse. 

Ellers se endringer etter generell gjennomgang av planprogrammet. 

Andre aktuelle saker i området: 

Det pågår rullering av kommuneplanen. Samfunnsdel er under sluttbehandling og lett rullering av 
arealdel følger deretter. 

Statens vegvesen har utført byggetiltak jf. detaljregulering 20150002 langs fylkesvei 115 angående 
blant annet tiltak for busslommer i nærheten av avkjørsel til veien Vammafossen. 

Kommunen har varslet planoppstart med planprogram for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 mot 
Vamma brua. 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over og i vedlagt notat. 
Omfanget knyttet planprogram er beskjedent, og merknadene er innarbeidet i revidert planprogram. 

Konsekvensutredning 

Revidert planprogram sikrer utredningstemaer vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 
4 «Generelle utredningskrav», med tilhørende forskrift. En del av temaer utredet i gjeldende 
detaljregulering for Vamnes deponi, 20150001, videreføres eller utredes på nytt i henhold til planlagt 
omregulering. 

Aktuelle utredningstemaer: 

·  Biologisk mangfold 
·  Landskapsvirkning og kulturlandskap 
·  Landbruk 
·  Kulturminner og kulturmiljø 
·  Fareområder 



·  Forurensning 
·  Støy og støv 
·  Trafikk 
·  Nærmiljø/bomiljø 
·  Risiko og sårbarhet 

Samlet vurdering: 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området.  

Saksframlegget handler bare om behandling av endringsforslag for planprogrammet. 

Mottatte merknadene skal ivaretas i planutredning for planforslag i samsvar med utredningskrav i 
revidert planprogrammet. 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at revidert planprogrammet av Feste 
Nordøst AS for utarbeidelse av detaljregulering for Vamma miljøpark, 20180002, fastsettes av 
Formannskapet. 

Til orientering: 
Revidert planprogram sendes til de som har sendt merknader. 

Utrykte vedlegg: 

·  Fylkesplanen 
·  Kommuneplanen 
·  Reguleringsplan for Vamnes deponi, 20150001 (inkl. 2 dispensasjoner) 
·  Reguleringsplan for del av fylkesvei 115 mot Vamma brua, 20150002 
·  Planprogram for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 mot Askim brua, 20170002 
·  Varselbrev for planoppstart 17.12.2018 
·  Kunngjøring i avis 20.12.2018 
·  Uttalelser i høringsperioden for planoppstart 

 

 
 
Formannskap - 19/033 
 

FS - behandling: 
Ordfører foreslo at saken utsettes og at den behandles i hovedutvalg for PLT først. 
Therese Haltuff foreslo at en annen instansskal være øverste planinstans i saken 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

FS - vedtak: 
Saken ble enstemmig utsatt 
 
 
Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk - 19/021 
 

HU-PLT - behandling: 
HU fremmet følgende endringsforslag: "Skiptvet kommune anses innhabil og ønsker at det opprettes 



settekommune for videre behandling". 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

HU-PLT - vedtak: 
Skiptvet kommune anses innhabil og ønsker at det opprettes settekommune for videre behandling. 
 
 
Formannskap - 19/048 
 

FS - behandling: 
Ordfører orienterte om at det blir en settekommune som behandler denne saken. 
Rådmannen orienterte om bakgrunn for saken, hvem har søkt, planlagte driftsforhold mm. 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 
 

FS - vedtak: 
Revidert planprogram datert 20.02.2019 for detaljregulering for Vamma miljøpark, 20180002, 
fastsettes, jf. pbl § 4-1 og § 12-9. 

 
 
 

Vedlegg: 
Planprogram - detaljplan for Vamma miljøpark 
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