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Forord 
Skolt Miljøpark AS har startet opp reguleringsplanarbeid for endring / omregulering av detaljplan for 

Massedeponi Vamnes i henhold til sak 18/692 med plan Id 20180002. 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).  

Forslag til planprogram ble sendt ut 17.12.2018, med svarfrist 05.02.2018. Statens vegvesen, Østfold 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken kom med innspill til revideringer av planprogrammet.  

Informasjon om planarbeidet og planprogram ble lagt ut på kommunens hjemmeside: 

www.skiptvet.kommune.no , og på Feste as sin hjemmeside: www.feste.no  

Spørsmål vedrørende planarbeidet kunne rettes til: 

Feste NordØst as 

v/Helge Bakke  e-post: hb@feste.no  

Uttalelsene til planprogrammet kunne sendes: 

Feste NordØst as 

Postboks 33 

2541 Tolga 

eller: hb@feste.no  

Sammendrag: 

Plannavn Reguleringsendring for Vamnes nassedeponi - pukkverk 

Arkivsak 3/38765 

PlanID 20180002 

Formål Endring består i hovedsak av tilrettelegging for miljøpark 

Planavgrensning Reguleringsplanområdet ligger hovedsakelig på gbnr. 75/2 i Skiptvet kommune 
sørvest for eksisterende Vamma kraftstasjon 12. Planområdet omfatter deler av 
Glomma i nord mot grensen til Askim kommune. I nordvest grenser planområdet inn 
til den kommunale vegen Vammafossen,i sørvest grenser området til eiendom gnr. 75 
bnr. 3-5 og i sør og øst grenser planområdet mot jordbruksarealer. 

Sammendrag Hensikten med forslaget til omregulering av gjeldende reguleringsplan: «Vamnes 
massedeponi med planID 20150001, inkludert dispensasjoner datert 06.09.2017 og 
05.12.2017,» er for å etablere en miljøpark.  
Området som foreslås regulert til miljøpark faller inn under vedlegg II pkt. 11K i 
forskrift om konsekvensutredning og utløser dermed krav om konsekvensutredning.  

Framdriftsplan Varsling av oppstart av planarbeidet med planprogram des. 18 – februar. 19 
Revisjon og vedtak av planprogram februar – mars. 19 
Utarbeidelse av planforslag februar – mai. 19 
Høring av planforslag juni – august. 19 
Planvedtak okt. 19 

Organisering Feste NordØst as utarbeider planforslag etter avtale med Skolt Miljøpark AS 

 

1.0  Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Hafslund Produksjon AS er snart ferdig med utbygging av et nytt aggregat i Vamma Kraftverk, kalt Vamma 

12. Utbyggingen har generert et overskudd av sprengstein og løsmasser. Massene er lagret på eiendom 

http://www.skiptvet.kommune.no/
http://www.feste.no/
mailto:hb@feste.no
mailto:hb@feste.no
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G/bnr. 75/2. Lagringen er basert på godkjent detaljplan for Vamnes massedeponi med planID 20150001, 

ifølge vedtak datert 08.09.2015 samt dispensasjoner datert 06.09.2016 og 05.12.2017. 

Siste søknad om dispensasjon fra detaljplan gjelder endring for lagring av massene i vestlig del av området 

#2 på høyere kote (+80) enn dispensert i 2016. Ny kote vil sikre fremdeles uberørt østlig del av området 

#2. Dette området blir værende LNF. 

Skolt Miljøpark AS ønsker å benytte lagerområdene til etablering av en miljøpark for knusing av de 

deponerte steinmassene, samt mottak og gjenvinning av tilkjørte rene gravemasser, biologisk 

nedbrytbare masser, asfalt og betong.  

1.2  Formål med planarbeidet 
Omreguleringen har til formål å tilrettelegge for etablering av en miljøpark innenfor områdene regulert til 

annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – massedeponi.  

1.3  Premisser for planarbeidet 
Til grunn for omreguleringen ligger følgende: 

 

Gjeldende reguleringsplan for Vamnes massedeponi, planID 20150001 med bestemmelser og 

arealplankart, samt vedlegg: 

Planbeskrivelse: 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

- konsekvensutredninger for 

 luftforurensning 

 støy 

 trafikk 

 landskap 

 

Dispensasjon for lagring masser til kote +80 i vestlig del av området #2. 

1.4  Planavgrensning 
Planområdet grenser inntil området som er avsatt til «eksisterende næringsformål» (Vamma kraftstasjon) 

i kommuneplanens arealdel i nordvest, samt fram til den kommunale vegen Vammafossen. I vest følger 

plangrensen eiendomsgrensen mot gnr. 75 bnr. 3-5, og i sørøst grenser planområdet til eksisterende 

jordbruksarealer. Planområdet er hovedsakelig lokalisert på gnr.75 bnr. 2 i Skiptvet kommune. 
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Figur 1: Oversikt over Østfold og plassering av Vamma 12 langs Glomma i nordre delen av Skiptvet. 

 

 

Figur 2: Bildet viser planområdet for Vamnes massedeponi. 
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Figur 3: Ortofoto fra 2018 med grense som viser området som inngår i omreguleringen. 

1.5  Beskrivelse av planområdet 
Planområdet omfatter et areal på omtrent 140 daa i Skiptvet kommune like sørøst for Vamma 

kraftstasjon mellom Hafslunds eiendom og gården Strømnes Gnr. 75/2 i Skiptvet. 

 

Figur 4: Bilde fra illustrasjonsplannotatet fra Hafslund, viser ferdig utført deponi med masser fra prosjektet. 

 

Deler av avsatt område, ca. 84 daa i detaljplan for Vamnes massedeponi, er fylt opp med 

sprengingsmasser fra prosjektet Vamma 12. Delområdet i sørøst merket med LNF er fremdeles ikke tatt i 

bruk som deponi. Nordre delen mot Glomma er fylt opp med masser og halvparten mot øst er dekket 

med jordmasser og ny vegetasjon. 
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Figur 5: Skråbilde fra 25.08.2017 viser situasjonen ned mot Glomma. 

Planområdet ligger i kort avstand fra boligeiendommen gnr. 75 bnr. 14 (Fossbakk) og gnr. 75 bnr. 15 

(Strømnes). Området grenser også til jordbruksarealer i sør og Askim kommune i nord.  

 

1.6  Lovgrunnlaget 
Etter plan- og bygningslovens § 4-1 skal alle planer som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn 

utarbeide et planprogram som skal gi grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal inneholde formål 

med planarbeid, planprosessen, vurdering av eventuelle alternativer og krav om konsekvensvurdering der 

dette mangler. 

Planer omfattes av forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2, 2. ledd, der det 

stilles krav til innhold og utforming av planprogrammet. 

Dette innebærer at planprogrammet skal peke på hvilke utredningstema og utbyggingsformål som skal 

vurderes og hvilke analysemetoder som skal benyttes. Selve vurderingene av de ulike tema skal beskrives i 

planbeskrivelsen. I tillegg skal det gå fram om andre alternative områder er vurdert i valg av nye formål. 

Forslag til planprogram skal ut på høring i minst 6 uker. 

Det er Skolt Miljøpark AS som er forslagsstiller og ansvarlig for utarbeiding av planprogrammet. 

Kommunen har avgjort jf. § 12-9 delegasjon om å fastsette planprogrammet i formannskapet. 

Andre lover: 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven - PBL) av 27. juni 2008 inkl. endringer 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9. juni 1978 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24. november 2000 

Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 
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1.7  Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 
 

Veileder - Håndbok: 

 Håndbok for veibygning fra Statens vegvesen V100 m.fl. 

 «Flaum og skredfare i arealplaner», 2-2011, revidert 22.05.2014 

 

Nasjonale føringer: (ikke uttømmende) 

 Askeladden 

 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold 

 

Fylkes(del)planer: (ikke uttømmende) 

 Fylkesplan – Østfold mot 2050 

 Regional transportplan for Østfold mot 2050 

 Fylkesdelplan for barn og unge 

 Regionalplan for fysisk aktivitet 2011 -2014 

 Regionalplan for folkehelse for Østfold 

 Klima Østfold – regionalt samarbeid om klima- og energiarbeidet 

 Rapporten Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Østfold  

 

Oversikt over planer som har sammenheng med planområdet: 

Kommuneplanens arealdel fra 2010 -planID 20080001 (under rullering). 

Andre planer i nærheten: 

Kommuneplanens arealdel for Askim kommune (under rullering) 

Eksisterende undersøkelser / rapporter: 

• Oversikt over fornminner i Skiptvet, 1969 

• NGI-rapport - Evaluering av risiko for kvikkleireskred Skiptvet kommune, 2006 

• Biologisk mangfold/naturbase: temakart, 2010 

• Sefrak-registret 

• Trafikktellinger, 2009-2014 

• Skoleveisundersøkelse for 3. 6. og 9. klasse, 2013 

• Resipientkontroll Skiptvet, 2013 

• Temakart vilt, 1993 

• Temakart turstier og opplevelsespunkter 

• Folkehelseundersøkelsen   

• Kommuneplanens arealdel konsekvensutredninger, 2009 

• Helhetlig ROS-analyse, 2013 

• Trafikksikkerhetsplan for Skiptvet 2013-2019 

2.0  Planprosess 

2.1 Organisering 
 

Detaljplanen utarbeides som en privat plan. Parter i planprosessen er grunneier og Skolt Miljøpark AS. 

 

Forslagsstiller er Skolt Miljøpark AS og plankonsulent er Feste NordØst as.  
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2.2 Fremdrift 
 

Fremdriftsskjema: 

1. Varsling av oppstart av planarbeidet med planprogram des. 18 – februar. 19 

2. Utarbeidelse av planforslag februar – mai. 19 

3. Høring av planforslag juni – august. 19 

4. Planvedtak oktober. 19 

2.3  Medvirkning 
 

Medvirkning til reguleringsplanen vil skje gjennom plan- og bygningslovens regler om offentlig ettersyn og 

høringer, samt kunngjøringer til berørte parter, organisasjoner, myndigheter, kommuner osv. Det 

tilstrebes å få avholdt møter med overordnede myndigheter i høringsperiodene, og at planarbeidet tas 

opp i regionalt planmøte.  

Med en slik reguleringsendring er medvirkning viktig fra andre tjenester / sektorer i kommunen og lag og 

organisasjoner: 

 Kulturavdeling 

 Ungdomsrådet 

 Representant for barn 

 Pensjonistlag, handikapp og eldrerådet 

 Bondelaget 

 Naboer i Skiptvet og gjenboer på andre side av Glomma i Askim kommune 

 Nabokommunen Askim 

Vedtatt planprogram og planforslag (med konsekvensutredning) vil bli lagt ut kommunen sine nettsider. 

Skiptvet kommune har en egen nettside som er dedikert til planer og planarbeidet. I tillegg vil 

planprogrammet og planforslaget være tilgjengelig på servicetorget og på biblioteket. 

3.0  Utredningstema 
 

Planarbeidet vil i stor grad baseres på gjeldende reguleringsplan, detaljreguleringsplan for Vamnes 

massedeponi med planID 20150001. Det er aktuelt å videreføre mye fra gjeldende plan.  

 

Tiltaket (miljøpark) er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensvurdering. Tiltaket medfører at 

steinmassene i dagens deponi blir gjenbrukt og delvis skiftet ut med nye masser. Nye masser som tilføres 

deponiet til erstatning for steinmassene kan overstige 50.000m3. Tiltaket er dermed omfattet av 

forskriftens vedlegg II, pkt. 11k – «deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 

masse». Tiltaket er vurdert å utløse utredningsplikt etter vurderingskriteriene i forskriftens § 10, jf. også 

plan- og bygningslovens § 4-2, 2.ledd.   

3.1  Biologisk mangfold 
Gjennomført kartlegging og vurdering av biologisk mangfold gjennomgås og vurderes i forhold til den nye 

driften i planområdet. Føre var-prinsippet skal opprettholdes knyttet til etablering og drift av Miljøparken. 

 

 

3.2  Landskapspåvirkning og kulturlandskap 
Det nye tiltaket skal vurderes i forhold til mulig konflikt med kulturlandskapshensyn og 

landskapspåvirkning.  

Landskapspåvirkning skal synliggjøres i nær- og fjernvirkning. 
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3.3  Landbruk 
Tilbakeføring / reetablering av landbruksareal i forbindelse med driften og avslutningen av Miljøparken 

skal vurderes, beskrives og synliggjøres. 

3.4  Kulturminner og kulturmiljø 
Gjennomførte kulturminneregistreringer skal gjennomgås og vurderes i forbindelse med drift og 

avslutning av Miljøparken. Eventuell påvirkning av kulturminner og kulturmiljø i forbindelse med driften 

av Miljøparken, skal synliggjøres og beskrives. Eventuelle avbøtende tiltak skal utredes. 

3.5  Fareområder 
Eksisterende rapporter om geotekniske forhold skal gjennomgås og benyttes for den fremtidige driften av 

Miljøparken. Eventuelle forhold som endrer forutsetningene for de gjennomførte geotekniske 

undersøkelsene, skal vurderes og avklares. 

3.6  Forurensning 
Eventuelle endringer for avrenning og utvasking av finstoffer knyttet til driften av Miljøparken skal 

vurderes, synliggjøres og avklares.  Tiltaket skal vurderes etter §12 i vannforskriften. 

3.7  Støy og støv 
Knyttet til driften av Miljøparken skal Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy 

(T-1442/2016) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging, legges til grunn for planarbeidet. 

Det skal gjennomføres en støyberegning knyttet til driften i anlegget, trafikk til og fra, og eventuelle 

avbøtende tiltak fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Handtering og demping av støv fra driften av 

anlegget og trafikk til og fra, skal avklares og sikres i reguleringsbestemmelsene. 

3.8  Trafikk 
Det skal foretas en beregning / vurdering av hvor mye trafikk som Miljøparken vil generere. I tillegg skal 

kapasiteten i – og utformingen av avkjøringen fra Fv115 til Vammafossen vurderes. Retningsfordelingen 

av trafikken på Fv115 skal vurderes og beskrives. 

3.9  Nærmiljø / bomiljø 
Påvirkning av nærmiljø og bomiljø knyttet til driften av Miljøparken skal beskrives og avklares. Stier og 

friluftsområder skal sikres i planarbeidet og i bestemmelsene. 

3.10 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides ROS-analyse for detaljreguleringsplanen. ROS-analysen baserer seg på veiledere fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  
 

4.0  Uttalelser til oppstartsvarsel med utkast til planprogram 
 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt til offentlige instanser, berørte grunneiere, naboer og 

organisasjoner, etter mottatt varslingsliste fra Skiptvet kommune, den 17.12.2018. I tillegg ble 

oppstartvarsel annonsert i Smaalenenes Avis 20.12.2018, samt på Feste NordØst og kommunens 

nettsider. 

 

Frist for uttalelser ble satt til 05.02.2019. Følgende høringsuttalelser er mottatt: 
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Martin Lind, 27.12.2018: 

Lind har spørsmål knyttet til teksten i det oversendte kunngjøringsbrevet og at fristen for uttalelser settes 

til etter at informasjonsmøtet er avholdt. 

Forslagsstillers kommentar: 

Martin Lind fikk svar på sine spørsmål i e-post fra Feste NordØst as den 02.01.2019. 

 

NVE, 23.01.2019: 

NVE har generelle innspill til varselet om oppstart, knyttet til bl.a. flom, erosjon, skred, vassdrag- og 

grunnvannstiltak samt energianlegg. 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet tas til etterretning. 

 

Hafslund Nett, 23.01.2019: 

Hafslund Nett har ikke elanlegg i området som omfattes av planen. Hvis noen av Hafslund Nett sine anlegg 

likevel blir berørt, skal det tas kontakt med Hafslund. 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet tas til etterretning. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 31.01.2019: 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med registrerte forekomster av 

mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi. Depotområder er ikke registrert som ressurs av 

Norges geologiske undersøkelse. DMF poengterer at uttak og utnyttelse av deponerte masser ikke faller 

innenfor lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet tas til etterretning. 

 

Erik Balstad, 04.02.2019 

Erik Balstad er eier av Gbnr 75/14. Han motsetter seg prosjektet på det sterkeste ut fra at hans eiendom 

blir ubeboelig og heller ikke omsettbar. 

Forslagsstillers kommentar: 

Reguleringsplanen vil legge opp til klare føringer i forhold til driftstid for miljøparken. I tillegg vil det bli 

utført støyberegninger og krav om støvdempende tiltak.  

 

Statens vegvesen, 04.02.2019 

Statens vegvesen savner trafikk som eget tema i planprogrammet. Det må foretas en beregning/vurdering 

av hvor mye trafikk som miljøparken vil generere, samt retningsfordeling på Fv115 mm. Hvis 

trafikkvurderingen viser at det er behov for tiltak i krysset Fv115 og den kommunale vegen Vammafossen, 

må planområdet utvides slik at dette området medtas i reguleringsplanen. 

 

Utforming av kryss og avkjørsler, samt siktkrav, bør utformes iht. Statens vegvesens håndbok N100. 

 

Reguleringsbestemmelser må utarbeides som omhandler at byggeplaner, for alle tiltak på og langs Fv115, 

må godkjennes av Statens vegvesen før gjennomføring. 

 

Statens vegvesen forutsetter at Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy (T-

1442/2016) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging, legges til grunn for planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planprogrammet tilføres eget tema som omhandler beregning/vurdering av trafikk knyttet til etablering 

av en miljøpark. 
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Det foreligger vedtatt reguleringsplan for avkjøring Fv115 og Vamnafossen (Vei Riukveien Askim grense av 

15.12.2015, planid: 20150002). Denne vil kvalitetssikres i forhold til svingradier, kjøremønster osv. 

Retningslinjer for støy og luftkvalitet vil være en viktig del av planarbeidet. 

 

Østfold fylkeskommune, 05.02.2019: 

Fylkeskommunen forutsetter at planforslaget er i tråd med fylkesplanen.  

 

Det må vurderes om tiltaket er i konflikt med kulturlandskapshensyn (nasjonal interesse ifht 

kulturhistorisk landskap) og landskapspåvirkning. 

 

H 570 – bevaring kulturmiljø i gjeldende plan forutsettes videreført i ny reguleringsplan. 

 

Driftstider over døgnet og uken, samt avslutning og etterbruk av området, må sikres i 

planbestemmelsene. 

 

Fylkeskommunen viser til at retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen må følges. 

 

Fellesbestemmelser knyttet til eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeider, 

må innarbeides. 

 

Krever at det skal utarbeides ROS-analyse og at barn- og unges interesser skal ivaretas i planleggingen. 

 

Fylkeskommunen anbefaler en generell gjennomgang / opprydding av planprogrammet. I tillegg må 

følgende tema utfylles: 

 Kulturmiljø og landskap - Bevaringsplanen «Kulturminner i norsk kraftproduksjon – en evaluering 
av bevaringsverdige kraftverk (Norges vassdrags- og energidirektorat 2006), Askeladden og 
«Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold», må føres opp som nasjonale føringer.  
Under temaet Landskap må det settes som en forutsetning at alle tiltak må skjermes på en 

naturlig måte, slik at uttak- og deponivirksomhet ikke forringer opplevelsen av landskapet, både 

nærvirkning og fjernvirkning. 

 Forurensning – vannmiljø – Tiltaket må vurderes etter §12 i vannforskriften. 

 Nærmiljø/bomiljø – Sti fra Kullebunn til tømmerrenna må inn i planen og turstier og områder bør 

søkes bevart. Blir stien påvirket av tiltak bør ny sti sikres i planbestemmelsene. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planarbeidet vil være i tråd med fylkesplanen på følgende områder: Redusere klimagassutslipp (lass inn og 

lass ut fra miljøparken medfører mindre nyttetransport), Folkehelse (legger til rette for turvegforbindelse 

til damkrona ved Vammafossen og tilgang til Glommas bredd), god forvaltning av naturressurser 

(gjenbruk av deponerte og tilkjørte masser), jordvern (avslutning av miljøparken med tilbakeføring til jord- 

og skogbruksformål) og lokalisering (deponering av masser skal lokaliseres til mottak som håndtere 

masser av alle kvaliteter og hvor det gis mulighet for fraksjonering og gjenbruk). 

 

Tiltaket vil bli vurdert i forhold til mulig konflikt med det kulturhistoriske landskapet, samt at det skal 

utarbeides illustrasjoner som viser landskapspåvirkning. 

 

Hensynssone H 570 vil bli videreført i ny reguleringsplan. 

 

Driftstider og avslutning/etterbruk skal sikres i planbestemmelsene. 
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Fellesbestemmelser knyttet til evt. funn av automatisk fredete kulturminner vil bli innarbeidet i 

bestemmelsene. 

 

T-1442/2016 vil være førende for driften av miljøparken. 

 

ROS-analyse skal utarbeides og barn- og unges interesser skal ivaretas gjennom planarbeidet. 

 

Det vil bli foretatt en generell gjennomgang av planprogrammet og de nevnte tema vil bli tilføyd og 

oppdatert. 

 

Heidi Abanato og Magne Åkvåg, 05.02.2019 

Abanato og Åkvåg er eiere av Vammabakken 40 (Gbnr 70/3/2) 

 

De er skeptisk til at biologisk mangfold, landbruk, kulturminner/kulturmiljø, forurensning eller teknisk 

infrastruktur ikke skal utredes. 

 

Etterlyser varigheten av driften og antall tonn som skal behandles i miljøparken. 

 

Abanato og Åkvåg er bekymret for støy og etterlyser vurderinger av støy knyttet til eiendommene på 

Askimsiden av Glomma. 

 

De etterlyser også vurderinger knyttet til de kulturhistoriske interessene for de omkringliggende 

områdene. 

 

Ber om å få informasjon om dato for det åpne informasjonsmøtet. 

  

Forslagsstillers kommentar: 

De omtalte tema skal videreføres og kommenteres i forbindelse med planbeskrivelse og 

konsekvensutredning. I utgangspunktet skal miljøparken etableres og benytte deler av området som er 

benyttet til deponi. 

Antatt varighet av miljøparken og mengde masser som skal behandles vil kunne besvares når det er 

utarbeidet et planutkast med volumberegninger osv. 

 

Beregninger knyttet til støy (og støv) skal utføres og de nevnte eiendommene på Askimsiden av Glomma 

vil inngå i beregningen. 

 

De kulturhistoriske interessene vil medtas i planbeskrivelsen og synliggjort i denne. 

 

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

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), 06.02.2019 

Fylkesmannen forventer at planforslaget gjør rede for volumer og hvor lang tid virksomheten skal foregå. 

I tillegg må det settes klare rekkefølgekrav med frister for når området skal være reetablert som 

jordbruksareal. Oppbygging av jordbruksarealer må gjøres slik at arealene kan drives med tilfredsstillende 

agronomisk resultat. 

 

Knyttet til avrenning fra driften av miljøparken må dette utredes, og det kan bli stilt krav om 

sedimentasjonsbasseng og/eller rensing av avrenning fra området. 
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FMOV opplyser om at det kan være behov for tillatelse etter forurensningsloven § 11 for virksomheten. I 

tillegg må det også gjøres en vurdering opp mot vannforskriften. 

 

Støyberegninger av tiltaket må også omfatte sumvirkningen av støy fra flere kilder. I tillegg må det 

avklares om virksomheten krever tillatelse fra forurensningslovverket.  

 

FMOV ber om at utredning av landskapsvirkning blir vurdert på nytt, da driften av miljøparken kan gi et 

annet innsyn og landskapsvirkning enn et rent deponi. 

 

Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale planer, 

samt nasjonale styringssignaler. 

 

FMOV viser til generelle tema som vurderes viktige i det aktuelle planområdet: Barn og unge – 

medvirkning og levekår, Estetisk utforming, universell utforming, naturmangfold, fremmede skadelige 

arter, samfunnssikkerhet og klimatilpasning, støy, luftkvalitet, klimagassutslipp og energi, vannforvaltning 

og kartframstilling. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Volumer og varighet, samt reetablering til landbruksdrift vil bli synliggjort i planmaterialet. 

 

Avrenning fra driften av miljøparken skal utredes. 

 

Vurderinger knyttet til tillatelse etter forurensningsloven og vurderinger opp mot vannforskriften vil bli 

utført. 

 

Støyberegninger fra alle relevante kilder vil bli gjennomført. 

 

Utredning av landskapsvirkning vil bli gjennomført. 

Vurderinger og henvisninger til overordnede planer og nasjonale styringssignaler vil bli gjennomført i 

planarbeidet. 

 

De opplistede generelle tema vil bli gjennomgått og vurdert i planmaterialet. 

   

 


