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Referat for planoppstartsmøte for detaljplan for Vamma Miljøpark 

 
 

REFERAT -versjon 1 20181211- 
Oppstartsmøte i plansaker i Skiptvet kommune 
 

Plannavn: Gbnr. 75/2 m.fl., Vamnes, «Vamma Miljøpark» 
 
Malen sin disposisjon: 

1. Sak, tid og stad 
2. Formålet med planarbeidet 
3. Rammer for planarbeidet 
4. Viktige utredningsbehov, (KU, Planprogram) 
5. Lokale forskrifter og bestemmelser som gjelder for planområdet: 
6. Krav til planforslaget – innhold og materiale 
7. Kommunaltekniske anlegg 
8. Kart 
9. Planprosess  
10. Førebels råd fra kommunen 
11. Attestasjon 

Oppstartsmøtet sitt formål er å avklare offentlige vilkår / betingelser for at planforslaget skal kunne bli realisert 
og gi grunnlag for en god planprosess.  

Den som skal utarbeida reguleringsplan for et område eller framlegg til endring av gjeldende plan, skal bestille 
et oppstartsmøte med kommunen før planarbeid blir starta.  

Fra oppstartsmøte skal det skrives referat. Kommunen skal bruke denne malen som prøve og skal vurdere å ta i 
bruk denne. Momenta i malen skal fylles ut. 

 

1 Sak: 18/692 og PlanID: 20180002 (kommunen tildeler saksnummer og planID) 
 

Møtested: Kommunehus, kontor av PLT Møtedato:  03.12.2018 kl. 15.00 

Deltaker(e): (navn, e-post, tel.nr.) 
fra forslagsstiller 
Tiltakshaver: 
Skolt Miljøpark AS,             (Kjell-Arne Leinum, frafall) 
Vålerveien 381                    Jostein Lunde 
1599 Moss 
org.nr. 912898822 
 
Grunneier, Morten Dramstad (frafall) 
 
Konsulent: 
Feste NordØst AS, Petter Hermansen + Helge Bakke 
 
Nabo / part: (kopimottaker) 
E-CO Energi AS, Fridjar Mølle (fridjar.molle@e-co.no) 
(prosjektleder Vamma 12) 
Postboks 1050 Sentrum 
0104 Oslo 
47 68 15 54 

 
fra kommunen 
Plan: 
Frank van den Ring, rådgiver plan 
Øyvind Thømt, leder PLT 
 
Teknisk: (eventuelt) 
Bjørn Eriksen, byggesaksbehandler 
(deltok første del av møte om byggesøknad) 

SKIPTVET KOMMUNE 

Klart vi kan! 
Kvalitet – Engasjement - Samspill 
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Referat for planoppstartsmøte for detaljplan for Vamma Miljøpark 

 

2. Formålet med planarbeidet  

Bakgrunn for planarbeidet: (se § 9 og 10 i forskriften om konsekvensutredning om beskriving av planen) 
 
Skolt Miljøpark AS ønsker å sette i gang omregulering/detaljregulering for Vamnes massedeponi. Dette 
med tanke på å legge til rette for etablering av miljøpark (Vamma Miljøpark). 
Etablering av miljøpark på området vil gi gjenbruk av de deponerte steinmassene, samt økt 
gjenvinning/gjenbruk av tilkjørte rene gravemasser, asfalt, betong og biologisk nedbrytbare masser fra 
utbyggingsprosjekter i kommunen og regionen. 
Omreguleringen, knyttet til etablering av miljøpark, vil omfatte området regulert til annen særskilt angitt 
bebyggelse og anlegg – massedeponi. 
Reguleringsplanarbeidet vil bli gjennomført av Feste NordØst a/s. Prosjektleder for planarbeidet er 
landskapsarkitekt mnla Helge Bakke (Tlf. 95874217, e-post hb@feste.no 
 
Dagens situasjon: 
Planområdet vil omfatte planavgrensningen til Vamnes massedeponi, samt sikre adkomst fra den 
kommunale vegen Vammafossen. Dagens situasjon viser at masser er deponert innenfor regulert området 
for massedeponi. Massedeponiet er ikke ferdig arrondert og det er i liten grad tilført vekstjordlag for 
reetablering av vegetasjon. 
 
Planlagt miljøpark: 
Den planlagte miljøparken vil ligge innenfor planområdet til den vedtatte reguleringsplanen for Vamnes 
massedeponi, og omfatter hoveddelen av området som omfattes av dispensasjonen fra 2017 (se vedlegg). 
 
Mottaksområde for rene masser vil etableres i nordvestre del av planområdet. Nødvendig solling, 
finknusing og matjordproduksjon vil finne sted i dette området. Produksjonsområdet vil flyttes videre mot 
øst og sør etter hvert som pukkmassene fra deponiet selges ut. 
Tippene med stein fra kraftutbyggingen vil pukkes i ulike fraksjoner til ferdiglagre innen planområdet. 
Når driften av miljøparken avsluttes skal området istandsettes og tilbakeføres til LNF- skog- og/eller 
jordbruk. 
Ut fra det vi kjenner til, er det ikke andre pågående reguleringsplanprosesser tilgrensende planområdet. 
 
Andre momenter som er drøftet og ikke er del av reguleringen: 

- Driftstid av miljøpark. 
- Avklaring av krav i gjeldende reguleringsplan samt gitt byggetillatelse. 
- Kommunen har behov for knuste steinmasser i sine prosjekt. 

 

3. Rammer for planarbeidet (kommunen/konsulent fyller ut) 

Følgende arealplaner gjeld for hele eller deler av området (ID og dato skal føres): 
se og planregisteret: www.skiptvet.kommune.no (selvbetjening → kart →elektronisk kart)  
 
Eller linken til planregisteret kan finnes på hjemmeside om reguleringsplaner: 
 
http://www.skiptvet.kommune.no/reguleringsplaner.371463.no.html 
 
Aktuelle kartopplysninger finnes her: (med gjeldende kart fra planregisteret) 
 
https://kommunekart.com/klient/indreostfold/situasjonskart  
 

 Plantype Plannavn / PlanID 

v Kommuneplanen sin arealdel 20080001 – under rullering siden des. 2016 

v Kommunedelplan 20140001 for sentrum (Meieribyen) 
Klima og energiplan for kommunen i Indre Østfold 
Fysisk aktivitet 
Kulturlandskap – Kulturminner 
 

v Kommunalt planprogram Fra 2016 for rullering av kommuneplanen 

mailto:hb@feste.no
http://www.skiptvet.kommune.no/
http://www.skiptvet.kommune.no/reguleringsplaner.371463.no.html
https://kommunekart.com/klient/indreostfold/situasjonskart
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Referat for planoppstartsmøte for detaljplan for Vamma Miljøpark 

3. Rammer for planarbeidet (kommunen/konsulent fyller ut) 

v Reguleringsplan  
 Områdeplan 
 Detaljplan 
 Utbyggingsplan 

20150001 Vamnes deponi + 2 dispensasjoner 
 
 

v Andre planar/vedtak (t.d. kommunal 
planstrategi, fylkesdelplan m.fl.) 
 

Fylkesplan - Østfold mot 2050 
Planveileder Østfold (utdatert, med link til hjemmeside) 
https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Plan-og-bygg/  
 

  Plannavn / PlanID  

 Planen vil helt erstatte følgende 
plan(er) 

 

v Planen vil erstatte deler av følgende 
plan(e)r 
 

Vamnes deponi, 20150001 
→videreføring av relevante bestemmelser i nytt planforslag 
 

 Aktuell reguleringstype  

v Detaljplan 
 

ja 
 

Reguleringsendring  
(opplys om planidentitet til plan som 
det er ønske om å endre) 

nei 
 

 Områdeplan 

 
 

For områdeplan er kommunen ansvarlig for utarbeiding, jf pbl § 12-2. Dersom private skal 
gjennomføre områdeplan, må det gjøres gjennom avtale/samarbeid med kommunen. Det må 
normalt gjøres politisk vedtak om slikt arbeid. 

 Ikke avklaret 

 Dersom det er tvil om plantype vil en gjøre nye vurderinger etter framkomne opplysninger under 
oppstartsmøte. 

 Planavgrensning 

v Forslag til plangrense er diskutert og resultatet vedlagt dette referat. 
 
Planområdet omfatter den gjeldende detaljreguleringsplanen for Vamnes massedeponi, samt 
adkomst fra den kommunale vegen Vammafossen, og ligger innenfor eiendommen gnr 75, bnr 2, 16 
og 27. 
Planområdet har en størrelse på ca. 140,3 daa. 
→Kommunen leverer SOSI fil for gjeldende plan 20150001 med planavgrensning som brukes videre 
for ny plan 20180002. (se vedlegg) 
 
→Planavgrensning kan rettes. 

- Se gitte dispensasjoner som bevarer uberørt LNF i sørøst og sørvest. 
- Det kan være aktuelt etter privatrettslig avtale med E-co Energi AS (Hafslund AS) å minske 

plangrense for planforslag etter ferdigattest for utførte deler av tiltak etter gjeldende 
reguleringsplan 20150001. 

 

 Kommunen må gjøre ei nærere vurdering for å fastsette plangrense. Ikke endelig enda. 

 Kommunen fastsetter endelig planavgrensning.  
→Tiltakshaver/konsulent sender planavgrensning i SOSI og pdf format etter oppstartsmøtet / endelig 
avklaring av plangrense (SOSI-fil i situasjonskartet). 

 Plannavn (må tilfredsstille krava i stedsnavnlova.) 

v Forslagsstiller sitt forslag til navn Detaljplan for  
Gbnr. 75/2 m.fl., Vamnes, «Vamma Miljøpark» 
 
PlanID 20180002 

 Kommunen vedtar plannavnet og nye stadnavn i planen. Kommunen vil komme med melding 
attende med omsyn til ID og navn på planen før oppstart av planarbeidet 

 Planframlegget Merknad (formål, område…) 

http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=394&I=16894&m=1395
https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Plan-og-bygg/
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Referat for planoppstartsmøte for detaljplan for Vamma Miljøpark 

3. Rammer for planarbeidet (kommunen/konsulent fyller ut) 

 Planframlegg i samsvar med 
overordna plan 

 

v Planframlegg ikke i samsvar med 
overordnet plan. 

Området for tiltaket er satt av som LNF formål i 
kommunens arealplan.  
Del av planområdet ligger i 100 meters belte av Glomma. 

 Vertikalnivå Merknad 

v Flere vertikalnivå nei 

 Planarbeid i området Merknad 

 Det er ikke anna planarbeid i 
området som kommunen kjenner til 

 

V Det går føre seg planarbeid i 
området: 

Rullering av kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel. 
Detaljplan 20180002 som innspill til arealdelen med 
arealformål næringsbebyggelse. 
 
Det pågår arbeid av vegvesenet med trafikktiltak langs fv 
115. se gjeldende detaljplan for deler av fv115 også. 

 

4. Utredningsbehov for planarbeidet 

4.a Lokale tilhøve som foresetter særlig utredning/vektlegging i planarbeidet:  
jf. § 12-7 pkt. 12 og vedlegg i forskriften 

1. Barn og unge sine interesser 
 

Atkomst til Glomma 

2. Funksjonshemma og eldre sine 
interesser (tilgjengelighet for alle til 
uteområde) 

Atkomst til Glomma 

3. Universell utforming 
 

Atkomst til Glomma 

4. Jordvern- og landbruksfaglige 
vurderinger 

 

Videreføring sikring av uberørte LNF områder 

5. Biologisk mangfold 
 

Videreføring vurdering fra 20150001 
Føringer i gjeldende plan knyttet til vegforbindelse ned til 
Glomma, samt sikring av vegetasjon i grøntsonene vil 
videreføres i planen 
Masser med mulig svartliste arter? (se instruks fra Skolt) 
 

6. Kulturlandskap og kulturminne 
 

Videreføring vurdering fra 20150001 

7. Strandsona, sjø og vassdrag (vann 
miljø) 

 

Regionalplan for Glomma 

8. Miljøvernfaglige vurderinger 
 

Videreføring vurdering fra 20150001 
Rene masser 
 

9. Samfunnssikkerhet og beredskap 
(ulykkes risiko) 

 

Oppdatering vurdering fra 20150001 
ROS analyse med forslag til avbøtende tiltak. 

10. Kommunikasjon, veg og veg-tekniske 
tilhøve /trafikksikkerhet 

 

Oppdatering vurdering fra 20150001 
Atkomst for naboer 
Framtidig gang- og sykkelvei fra fv115 via atkomstvei til 
Vamma kraftverk videre til Askim på andre side av Glomma. 
 
Midlertidig anleggsvei i skråning mot Glomma reguleres 
som landbruksvei (annen veigrunn) etter ønske fra 
grunneier. 
Grunneier vil gjerne ha atkomst fra sør til anleggsveien. 
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4. Utredningsbehov for planarbeidet 

4.a Lokale tilhøve som foresetter særlig utredning/vektlegging i planarbeidet:  
jf. § 12-7 pkt. 12 og vedlegg i forskriften 

(husk vernet området H510 i gjeldende plan 20150001.) 
 

11. Kommunaltekniske anlegg 
 

VA til arbeidere, minirenseanlegg osv. 
Finnes det vannledning i nærheten? Ja, se vedlegg 

12. Stadutvikling, kjøpesenter  
 

x 

13. Klima (endringer, storm, hav, osv.) 
 

Flom i Glomma 
Stabilitet  
 

14. Energi (behov, løsninger) 
transportbehov 

 

vurderes 

15. Folkehelse (støy, forurensning, osv.) 
 

Oppdatering vurdering fra 20150001 
Støy fra miljøparkdriften 
Støv fra miljøparkdriften, tilgang på vann! 

Avrenning til grunn og vassdrag og fare for forurensning  
Feiing av veier og reasfaltering av atkomstvei 
(Vammafossen). 
Søknad om avkjørsel til vegvesenet. 
 

16. Friluftsliv 
 

Videreføring vurdering fra 20150001 
turstier og ny gapahuk 
 

17. Landskap 
 

Landskapsmessig virkning for området under drift, samt ved 
avslutning og tilbakeføring til LNF. 
bevaring av allerede ferdig utførte delområder i gjeldende 
planen (skråning mot nord til Glomma, anleggsvei i 
skråningen, osv.) 
Estetikk, tilpasninger for å dempe sikt fra nord og andre 
sider (vegetasjonsskjermer). 
 

 

4. Utredningsbehov for planarbeidet 

4.b Vurdering etter plan- og bygningslov (PBL) § 4-1 og § 4-2 2. ledd samt forskrift om 
konsekvensutredning (KU) for planer etter PBL datert 21.06.2017 nr. 864 (med vedlegg I og II). 

→Forslagstiller skal før planoppstartsmøte komme med vurdering etter § 9. 
Mottatt planinitiativet gikk ut fra vanlig planutredning uten KU. 
Etter nærmere dialog skal forslagsstiller komme med ny vurdering etter forskriften. 
 
Kommunen skal innen 6 uker etter mottatt søknad komme med tilbakemelding etter § 11. (§ 8 a) 
Kommunen skal innen 4 uker etter mottatt søknad inkl. forslagstillerens forslag om konsekvensutredning 
komme med tilbakemelding etter § 12. (§ 8 b) 

§ 6 (vedlegg I) Plan som alltid skal behandles etter forskriften: 
→punkt b) reguleringsplan 
pkt. 19 uttak av malmer 
unntak: konsekvens utredet i tidligere plan og i samsvar med denne planen 
 

§ 7 (vedlegg II) Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvens utredes, men ikke ha 
melding: 
→Ikke aktuelt 

§ 8 (vedlegg II) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn: 
→ punkt a) reguleringsplaner 
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Referat for planoppstartsmøte for detaljplan for Vamma Miljøpark 

4. Utredningsbehov for planarbeidet 

4.b Vurdering etter plan- og bygningslov (PBL) § 4-1 og § 4-2 2. ledd samt forskrift om 
konsekvensutredning (KU) for planer etter PBL datert 21.06.2017 nr. 864 (med vedlegg I og II). 

Punkt 11 k) – Deponering av mer enn 50.000 m3 masse.  
Planarbeidet / tiltaket vil medføre at deler av steinmassene i eksisterende 
deponi vil bli gjenvunnet og «byttet ut» med andre masser. Nye masser som 
kommer inn i deponiet etter at steinmassene er gjenbrukt vil påregnelig 
overstige 50.000m3.  

§ 9  Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig 
myndighets vurdering etter § 11 eller § 12: 
Tiltaket er beskrevet i innsendt planinitiativ, samt under pkt.2 i referatet.  
En vet at tiltaket vil medføre støv og støy, men omfanget er pr. nå ikke kjent. 
Dette forutsettes utredet gjennom planarbeidet, jf. vurderingen etter § 10 
nedenfor. Det samme gjelder tiltaket synlighet i landskapsrommet langs 
Glomma og stabilitet mot utglidning.  
 

§ 10 Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn: 
Tiltakshavers vurdering er at tiltaket utløser KU-plikt både når det gjelder 
egenskapene ved tiltaket og tiltakets virkninger for omgivelsene.  
Det vises til §10 første ledd pkt. a) størrelse, planområde og utforming.  
Det vises til § 10 annet ledd pkt. b) områder som er særlig viktige for friluftsliv, 
d) større omdisponering av LNF-områder og pkt. h) risiko for ras (utglidning 
mot Glomma).   
 
Det er diskutabelt hvorvidt hvert enkelt kriterium isolert sett utløser formelt 
krav om KU, men summen av virkninger sammen med tiltakets omfang 
medfører formelt krav om utarbeidelse av KU.  
 

§ 11 Ansvarlig myndighets vurdering av planer etter § 8 første ledd bokstav a 
Kommunens vurdering: 
Kommunen har fått kritiske merknader fra naboer om videre planlegging som 
pukkverksdrift. 
Det tilrås sterkt å varsle planoppstart med planprogram med beskrivelse av 
temaer for konsekvensutredning. Folkemøte tas med i planprosess. 
Forslagstiller kan varsle planoppstart før Jul. 
Kommunen vil gjerne få utkast til varsel og planprogram til administrativt 
gjennomsyn. 
Etter høring skal forslagstiller legge fram forslag til planprogram for behandling 
av kommunen. Kommunen vurderer om fastsetting av planprogram delegert til 
formannskapet. 
 

§ 12 Ansvarlig myndighets vurdering av tiltak etter § 8 første ledd bokstav b 
Kommunens vurdering: 
→se § 11 
 

§ 13 osv. i kap. 4 Utarbeidelse av planprogram eller melding med forslag til utredningsprogram: 
 
Svar på spørsmål eller det er krav til planprogram? 
Kommunens vurdering: 
→se § 11 

 

Rikspolitiske retningslinjer som vedkommer planarbeidet 

 Verna vassdrag 

v Samordna areal- og transportplanlegging 

v Barn og unge sine interesser. 

 Planlegging i kyst- og sjøområde 
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v Anna: 
Regionalplan for Glomma fra Riksantikvaren 
 

 

 

5. Lokale forskrifter, retningslinjer og bestemmelser som gjelder for planområdet (aktuell 
internettadressa skal skrives i merknadsrubrikken) 

 Kommunale vedtekter 
 

www.skiptvet.kommune.no  
-> politikk og planer –> kommuneplan: 
 

 Kommunale retningslinjer 
• kommuneplanens retningslinjer 
• andre 

www.skiptvet.kommune.no  
-> politikk og planer –> kommuneplan:  

 Bestemmelser i arealdel av kommuneplan 
 

www.skiptvet.kommune.no  
-> politikk og planer –> kommuneplan: 

 

6. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

 Forslagsstiller er gjort kjent med ”sjekkliste for plansaker” og ”krav til planleveransen 

 • Plankart i digital vektorform i samsvar 
med nasjonal standard 

• Planskildring med – bestemmelser 
• Kopi av varsel og mottatte merknader 
• Sjekkliste for planlegging (utfylt) 
• Illustrasjonsmateriale 
• Kontrolldokumentasjon (bl.a. at 

plankartet tilfredsstiller kommunen sine 
tekniske standardkrav og nasjonale 
standarder) 

• Planbeskrivelse - Illustrasjonsmateriale, ROS analyse, 
ev andre analyser, eventuell KU og planprogram, skal 
alltid inngå i planbeskrivelse 

 
• Kopi av kunngjøring og mottatte merknader, 

sjekkliste og kontrolldokumentasjon kan legges som 
vedlegg 

 
• I illustrasjonsmateriale inngår tegninger, perspektiv, 

kartdokumentasjon, terrengprofiler av nåværende og 
ny situasjon, samt foto mm. 

 

7. Kommunaltekniske anlegg  Merknad 

 Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg 
for veg, vatn og avløp som vedkommer tiltaket 

Se vedlegg 

 Tiltaket foresetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

 

 Tiltaket krev godkjent utbyggingsavtale med kommunen  

8. Kart  

 Planforslaget skal presenteres på tilstrekkelig oppdatert kartgrunnlag (basiskart) og være i samsvar med 
kartforskriften til § 2-1 i pbl. Tiltakshaver skal rekvirere situasjonskart hos www.infoland.no . Det er 
orientert om framgangsmåten. 

 Nykartlegging Krav (nærmere om detaljer i situasjonskart) 

v Behov for nykartlegging 
Tenk og om eventuelt tomtegrense / 
utsetting i terrenget påvising. 

Behov for innmåling av terrenget som det blir etter 
overtakelse av ny tiltakshaver. 
Kartlegging lagrede av jordmasser for senere tilføring, osv. 
Forslagsstiller har igangsett kartlegging av terrenget med 
drone. 
 

 Eiendomstilhøve Kva må / bør gjøres 

 Tilstrekkelig klarlagt  

 Ikke tilstrekkelig klarlagt  
 

 Jordskifte  

 Eiendomstilhøve  

 Retter  

 Fordeling  

   

http://www.skiptvet/
http://www.skiptvet/
http://www.skiptvet/
http://www.infoland.no/


Side 8 av 13 

 

Referat for planoppstartsmøte for detaljplan for Vamma Miljøpark 

 

9. Planprosess 

Medvirkningsprosess jf § 5-1 
Det skal bli lagt til rette for en aktiv medvirkningsprosess. Planarbeidet skal kunngjøres som nemnd i § 4. 
 
Det er vanlig å trekke offentlige høringsinstanser inn i planprosessen ved oppstart av planarbeid. Videre 
skal tiltakshaver/planlegger i samband med kunngjøringa holde orienterings- og drøftingsmøte med de 
som skal varsles særskilt om planarbeidet. 
 
Også undervegs bør planlegger vurdere behov for ekstra møte og legge til rette for annen form for 
medvirkning som drøfting av problemstillinger, førebels utkast o.l. 
Forslag: 
Det legges opp til en planprosess som tilfredsstiller minstekravene i plan- og bygningsloven til 
medvirkning, dvs. lovpålagt varsling og annonsering ved oppstart. 
Utover dette legges det opp til direkte kontakt med berørte naboer. Behov for et informasjonsmøte med 
naboer underveis i prosessen fram mot innsending av planforslag vil bli løpende vurdert. 
 
Kommunen sine råd: 
Grunneiere på nordsiden av Glomma. 
Regionalt planmøte annen hver uke. 
 

 Framdrift Merknad 

v Det er informert om saksgangen etter plan- 
og bygningsloven 

 

v Forslagsstiller sin planlagte dato for varsling Det varsles før Jul. 
Utkast til planforslag er planlagt mai – juni 2019. 
Sluttbehandling er tenkt i høst 2019. 
 

v Det er gitt informasjon om 
saksbehandlingstid på reguleringsplaner 

Sjå vedlagt eksempel for framdriftsplan etter lova og 
ulike frister (rundskriv H-2/15). 

 Underveismøte Merknad 

v En legger opp til … ( tal ) møte undervegs 
før innsending av planforslag: 

Minst 1 
 

v Første møte er planlagt ………  Før formell behandling av planforslag jf. §12 – 11. 

 Gebyr  

 Det er gitt orientering om kommunen sitt gebyrregulativ, om trinnvis betaling og regler og satser for 
tilleggsarbeid dersom kommunen må utføra slike i høve mottatte utkast, før saka blir fremma for 
offentlig utlegging. 
  
Etter opplysningene som er komne fram i oppstartmøte, skal det svares gebyr ca. kr. 107 000,00.  
Skulle det undervegs skje endringer som tilsier en sammensetning, skal det ved de neste betalingstrinn 
betales gebyr etter den sammensette saken har da.  
Første del av plangebyr vert betalt etter planoppstartmøte. Andre delen ved mottatte planforslag for 
vurdering for utlegging på 1. gangs høring. 
 

10 Kommunen sine foreløpige råd og vurderinger 

Krev tiltaket politisk avklaringer før kommunen kan gi sine foreløpige tilrådinger i høve oppstart av 
arbeidet? 
 
Merknader:  
Planoppstartsvarsel før Jul 2018 kan gjøres med forslag til planprogram uten politisk behandling. 
Etter høringsfrist med minst 6+1 uker skal kommunen får forslag til planprogram til behandling. 
Planforslag fastsettes før behandling av planforslag. 
 
Planlegging drøfting av utkast til planforslag i regionalt planmøte i fylkeshuset. 
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11 Attestasjon 

Prioriterte utgreiingsbehov for planarbeidet er gitt så langt dette let seg gjøre med grunnlag i tilgjengelige 
opplysninger under oppstartsmøtet. 
 
Det er gitt opplysninger om kommunen si utkast til ny ”Startpakke” reguleringsplanarbeid der en bl.a. 
finner opplysninger om sjekkliste for planlegging og ”Krav til planleveransen” og om kommunale vedtekter 
og retningslinjer. Informasjonen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.skiptvet.kommune.no  
 
Verken oppstartsmøte eller referatet gir retter i den senere saksbehandlinga. Naboprotester, protester fra 
velforeninger, krav fra offentlige styresmakter m.m. vil kunne føra til krav om endring av prosjektet. 
 
 Saksbehandler stad,  dato 
 
 Frank van den Ring Skiptvet 04.12.2018 
 

Oppsummering av oppgaver i møtet: 
 
Forslagsstiller: 

1. Kort notat om vurdering krav om konsekvensutredning (KU) etter ny forskriften (se pkt. 4.b) 

2. Forslag for varsel i både avis (https://www.smaalenene.no/) og brev til naboer og høringsinstanser 

3. Forslag for planprogram 

 
 
Kommunen: 

1. sender første faktura til tiltakshaver Skolt Miljøpark AS, jf. gebyr for 2018 

2. sender referat med naboliste, adresseliste av instanser, oversikt av tekniske anlegg,  

3. melder planoppstart i førstkommende hovedutvalg møte for PLT / Formannskapet 

4. skal legge ut varsel for oppstart på heimeside: www.skiptvet.kommune.no   

 

Eventuelt: 
- 
 
 

  

http://www.skiptvet.kommune.no/
https://www.smaalenene.no/
http://www.skiptvet.kommune.no/
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Planomriss for plan 20180002 Vamma miljøpark 
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Vedlegg: Foreløpige kartanalyser 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2009 – 2020, vedtatt 20.04.2010. Området for 
tiltaket er satt av som LNF formål i kommunens arealplan 

 
Plankart gjeldende detaljplan for Vamnes deponi, 20150001 
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Kart fra dispensasjon for området for Vamnes deponi, 20150001 

Ortofoto 2018 



Side 13 av 13 

 

Referat for planoppstartsmøte for detaljplan for Vamma Miljøpark 

 
vannledning VL32 ved atkomstvei til deponi og riggplass i dag. 

 
Separate vedlegg: 
 
Adresseliste offentlige høringsinstanser 
 
Adresseliste naboer og eventuelle gjenparter 
 
Utkast til tidligere planprogram for midlertidig pukkverksdrift på deponiområdet. 
 
SOSI fil av gjeldende plan 20150001 

 
 


