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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).  

Planprogram skal sendes ut på høring før Skiptvet kommune eventuelt velger å fastsette 
planprogrammet. Fastsetting av planprogram er delegert til Formannskapet.  

Informasjon om planarbeidet blir lagt ut på kommunens hjemmeside: www.skiptvet.kommune.no , samt 
på Feste as sin hjemmeside: www.feste.no  

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: 
Feste NordØst as 
v/Helge Bakke  e-post: hb@feste.no  

Uttalelsene til planprogrammet 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 
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 
 

http://www.skiptvet.kommune.no/
http://www.feste.no/
mailto:hb@feste.no
mailto:hb@feste.no
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Innledning 

Bakgrunn 
Hafslund Produksjon AS holder på 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 
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.  

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.  

Premisser for planarbeidet 
Til grunn for omreguleringen ligger følgende: 
 
Gjeldende reguleringsplan for Vamnes massedeponi, planID 20150001 bestående av 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. 

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. 

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: bildet fra illustrasjonsplannotatet viser ferdig utført deponi av 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 dagens situasjon. 

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.  
 

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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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 
 
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 
• Askeladden – fornminner, 2014 
• Resipientkontroll Skiptvet, 2013 
• Temakart vilt, 1993 
• Temakart turstier og opplevelsespunkter 
• Folkehelseundersøkelsen   
• Kommuneplanens arealdel konsekvensutredninger, 2009 
• Helhetlig ROS-analyse, 2013 
• Trafikksikkerhetsplan for Skiptvet 2013-2019 

Planprosess 

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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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 

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 

Planprogrammet 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. 

Utredningsbehov 
 
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.  
 
Aktuelle utbyggingsformål etter § 12-5: 

1. Bebyggelse og anlegg 
Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – massedeponi (uendret) 

3. Grønnstruktur 
Vegetasjonsskjerm (uendret) 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål 
landbruksområder 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Naturområde i sjø og vassdrag 
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Aktuelle hensynssoner etter § 12-6: 
De hensyn og restriksjoner som er fastsett gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel og 
frisiktsoner, samt: 

• Faresone – flomfare 
• Sone med angitt særlig hensyn – landbruk 
• Sone med angitt særlig hensyn – bevaring naturmiljø 
• Sone med angitt særlig hensyn – bevaring kulturmiljø 

 
Aktuelle bestemmelser etter § 12-7: 
Bestemmelsene til reguleringsendringen skal stort sett følge opp bestemmelser i detaljplan for Vamnes 
massedeponi meg planID 20150001. I tillegg er det aktuelt å videreføre: 

• Bestemmelsesområde for deponi #1 massedeponi  
• Bestemmelsesområde for deponi #2 massedeponi (delområdet i øst tas ut) 
• Bestemmelsesområde for miljøpark (NY) 

 
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.   
 
Temaene nedenfor utgjorde konsekvensutredningen i planarbeidet for den gjeldende reguleringsplanen 
for Vamnes massedeponi. Konsekvensutredningen kan stort sett videreføres. Aktuelle oppdateringer, 
endringer og tilleggsutredninger er vurdert for hvert enkelt tema. 

Biologisk mangfold 
Det skal gjøres rede for rødlistearter, regionalt sjeldne arter, naturtyper etter DN-håndbok 13 inkludert 
rødlistede naturtyper, og viktige områder for dyreliv. Disse redegjørelsene baseres på informasjon fra 
tilgjengelige databaser for naturmangfold, og fra befaring gjennomført av botaniker i vekstsesongen 2014. 
Dersom det er registrert svartelistede arter skal dette framkomme i planarbeidet, og det skal også 
framkomme hvordan man skal hindre spredning av slike arter.  
Det gjøres en kort vurdering av forholdet til naturmangfoldlovens prinsipper om offentlig 
beslutningstaking. 
 
Konklusjon: 
Det foreslåtte tiltaket vil ikke berøre prioriterte eller andre naturtyper i vesentlig grad, gitt at 
anleggstrafikk gjennom naturbeitemarka gjøres langs eksisterende kjørespor. Man bør videre etterstrebe 
at det beites på lokaliteten også i anleggsperioden. 
Det foreslåtte tiltaket vil ikke påvirke rødlistearter eller regionalt sjeldne arter i vesentlig grad, gitt at 
anleggstrafikk gjennom naturbeitemarka gjøres langs eksisterende kjørespor. 
Det foreslåtte tiltaket vil ikke påvirke viktige områder for dyreliv i vesentlig grad. 
Det foreslåtte tiltaket vil ikke i vesentlig grad føre til spredning av svartelistearter. 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gir retningslinjer for offentlig beslutningstaking i saker som kan påvirke 
naturmangfoldet. Her gis en kort vurdering av forholdet til disse bestemmelsene. [§ 8] Området er befart 
nokså grundig innenfor vekstsesongen. I tillegg er databaser som Naturbase og Artskart konferert. Det 
anslås derfor at kunnskapsgrunnlaget for videre beslutningstaking er godt. [§ 9] Føre var-prinsippet er 
ivaretatt først og fremst ved at deler av den avgrensede naturbeitemarklokaliteten ikke ble befart, men 
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antas å ha samme verdi som de befarte delene. [§ 10] Det antas at økosystemer tilsvarende det befarte 
området er nokså vanlig utbredt i regionen, særlig langs Glomma. Et unntak er naturbeitemark, som er 
spesielt sjelden og truet på de nedre delene av Østlandet. [§ 11] Det legges til grunn at tiltakshaver* 
bærer kostnadene for begrensing av skade på naturmangfoldet som er beskrevet i dette kapitlet. [§ 12] 
Det legges til grunn at tiltakshaver benytter miljøforsvarlige driftsteknikker og driftsmetoder under 
anleggsarbeidet. 
 
Vurdering: Det er ikke nødvendig med ekstra utredning. 

Landskap 
Det skal lages visualiseringer som viser etappevis utfylling av deponiet. Landskapsarkitekt vil utføre dette 
arbeidet. 
 
Konklusjon: 
Det vises til vedlagt notat med etappevis illustrasjon for massedeponiet. 
 
Vurdering: Miljøpark er en ekstra mellometappe før området tilbakeføres til LNF. Det er således ikke 
nødvendig med en ekstra utredning. 

Landbruk 
Det skal redegjøres for forholdet til jordloven og ev. arealomdisponering i arealer for alle alternativene. 
Det skal også redegjøres for etterbruken av de arealene som vil måtte benyttes til deponi. Dette gjelder 
også for de områdene som er jordbruksarealer i dag. Bonitet på eksisterende skogsarealer skal kartlegges 
og vurderes. 
 
Konklusjon: 
Før deponiet etableres vil skogen hogges, slik at grunneier får nytte av tømmeret. Jordsmonn og 
undergrunnsjord vil legges til siden i anleggsfasen og benyttes for å dekke til deponiets overflate, slik at 
det kan reetableres jordbruksareal på den. Ved å dekke til deponiet først med et lag av undergrunnsjord 
og deretter med et topplag (ca. 40 cm) med matjord fra eksisterende jorde, regnes det med at det vil 
være mulig å reetablere dyrket mark igjen. Den lett skrånende terrassen mot Glomma vil utvide 
landbruksarealet noe, men dette området vil muligens bare kunne brukes til beite, på grunn av begrenset 
tilgang til jordsmonn. Jordlovens § 9 anses dermed å være ivaretatt i prosjekteringen. Deponiets skråning 
mot Glomma vil opparbeides slik at skogsvegetasjon vil etablere seg igjen i årene etter anleggsfasen. 
 
Vurdering: Tilbakeføring / reetablering av jordbruksareal skal fortsatt gjelde. Kommunen skal påse at 
denne etappen blir utført etter at driften av miljøparken opphører. Det er ikke nødvendig med ekstra 
utredning. 

Kulturminner og kulturmiljø 
I samarbeid med Østfold fylkeskommune, ved Fylkeskonservatoren, skal de nødvendige undersøkelser og 
registreringer gjennomføres. Det skal også redegjøres for hvordan deponiet vil påvirke ev. bevaringsverdig 
bebyggelse og kulturmiljøer i nærheten. 
 
Konklusjon: 
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Databaser viser ingen registrerte kulturminner foreløpig. Området skal derimot undersøkes nærmere av 
fylkeskonservatoren ila våren 2015. Ved Glomma finnes det gamle byggete renner, som ble brukt i 
forbindelse med tømmerfløting. Én av disse er innenfor planområdet. Kulturminnestatus er foreløpig 
under avklaring, men forutsettes å være bevaringsverdig. 
Bekreftelsen i uttalelsen fra fylkeskommunen datert 17.04.2015: Saken er forelagt Fylkeskonservatoren, 
som uttaler at kulturminneinteressene i planen er ivaretatt. 
 
Vurdering: Det er ikke nødvendig med ekstra utredning. 

Fareområder 
Det skal gjennomføres prosjektering av de geotekniske forholdene på stedet slik at det ikke skal være fare 
for at deponiet forårsaker ras eller flom og setter mennesker og miljø i fare. 
 
Konklusjon: 
Basert på boringer og geotekniske prøver har grunnforhold i deponiområdet vært undersøkt. 
Geoteknikker har gjennomført beregninger for å sikre deponiets stabilitet. Resultatet er oppsummert i 
kapitel 4 i planbeskrivelsen for massedeponiet. For å sikre deponiet i tilfelle flom, må en «tå» av deponiet 
som kommer ned til flomkanten av Glomma sikres. Skulle mot alle forventninger noen masser rase ut, vil 
de gli til Glomma, der de ikke vil gjøre vesentlig skade foruten for tømmerrenna, som har kulturhistorisk 
verdi. 
 
Tilleggsarbeidet: 
Kommunen har behandlet og godkjent søknad for dispensasjon for endret kotehøyde i sørvestlig 
delområdet, bestemmelsesområdet #2. Her har søker Hafslund Produksjon levert tilleggs undersøkelse 
med geoteknisk vurdering. I vedtak 16/078 datert 06.09.2016 ble dispensasjon godkjent av 
formannskapet. Området er godkjent for maksimum kote +80 istedenfor +79. Dispensasjon ble vurdert 
tatt i bruk og skal innarbeides i reguleringsendringen. 
 
Aktuelle utviklinger: 
Hafslund produksjon har i samordningsmøte med kommunen kommet med forslag å bruke tidligere 
omsøkt delområdet for enda mer deponering av masser. Det har som vesentlig fordel at sørøstlig området 
som ikke er tatt i bruk for deponi og i dag er i bruk som landbruk skal være uberørt. Forslag er lagt fram i 
regionalt planmøte 29.08.2017. 
 
Vurdering: Geotekniske forhold er avklart og det er ikke nødvendig med ekstra utredning.  

Forurensing  
Forurensning til vann: 
Det skal redegjøres […] for utslipp til vann og vassdrag. 
Det skal spesielt legges vekt på hvilke konsekvenser finstøv fra sprengstein vil kunne medføre for fisk og 
det biologiske mangfold i Glomma, og behov for sedimenteringsbasseng skal vurderes. I tillegg skal det 
vurderes behov for andre avbøtende tiltak. Konsekvensene skal vurderes både under anleggsperioden og 
etter at alle nødvendige masser er deponert i området. I planarbeidet skal det derfor også redegjøres for 
avbøtende tiltak slik at deponiet ikke vil representere en miljørisiko. 
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Konklusjon: 
Det går til tider en liten bekk gjennom den lille ravinedalen, der en stor del av fyllmassene deponeres. 
Håndtering av vannet i den vil planlegges i detaljprosjekteringen, slik at vannet ikke vasker gjennom 
tippen. 
I tørre perioder forventes ingen avrenning eller lite avrenning. I perioder med regn forventes beskjeden 
avrenning som har vasket gjennom tippen, da denne vil være begrenset til regn som faller på tippens 
overflate. 
Utvasking av finstoffer vil skje over tid særlig i perioder med intense lokale nedbør i anleggsperioden. 
Etter at deponiet er lukket vil avrenning være minimal, pga at overflatevannet vil avledes gjennom renner 
på overflaten, slik at utvasking blir svært begrenset. 
Det har vært laget en overslagsmessig beregning av avrenningen som vasker gjennom deponiet i et 
ekstremt regnskyll: Forutsatt 50 mm nedbør/time (!) vil avrenningen som vasker gjennom tippen være i 
underkant 1 m3/s. Selv om man skulle anta at dette vannet ville være forurenset med 1000 mg SS/l, er 
det såpass lite i forhold til vannføringen i Glomma (medianvannføring 558 m3/s middelvannføring 713 
m3/s) at fortynningseffekten vil medføre at tippavrenningen ikke vil være merkbart for fisk og andre 
organismer (grenseverdi for påvirkning av fisk er 25 mg/l).* 
Selv om allerede fortynningseffekten vil medføre at avrenning fra tippen kan regnes til å være 
uproblematisk, vil massene fra tunnelrensk etc. likevel plasseres i fordypninger med filterduk i tippen, slik 
at en stor del av de kritiske finstoffer (skarpe partikler, nitrogenrester) blir holdt tilbake i deponiet. 
Databasen Vann-nett (17.2.2016) viser verdier for forsuringstilstand og totalnitrogen i Glomma mellom 
Furuholmen og Sarpsborg som «god». Noe tilførsel av nitrogen fra sprengstoffrester vil være ubetydelig, 
særlig når man sammenligner med mengden som kan forutsettes å tilføres fra gjødsel i 
jordbruksområdene som drenerer mot Glomma. 
Behov for sedimenteringsbasseng anses ikke å være tilstede. Rent praktisk ville det også være vanskelig å 
sikre et slikt basseng mot flom. 
*-fotnote: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Behandling og utslipp av driftsvann fra 
tunnelanlegg. Teknisk rapport 09, august 2009 
 
Vurdering: Drift av miljøparken vil ikke vesentlig endre forholdene knyttet til avrenning fra deponiet, og 
det er ikke nødvendig med ekstra utredning. 

Teknisk infrastruktur 
Det skal redegjøres for hvilke infrastrukturtiltak som må på plass for å legge til rette for et deponi i dette 
området. Det skal vurderes nødvendigheten av evt. rekkefølgekrav. 
 
Konklusjon: 
Tiltaket vil ikke medføre krav til varig teknisk infrastruktur. 
 
Vurdering: Det er ikke nødvendig med ekstra utredning.  

Støy, støv og transport 
Det skal beskrives hvordan anleggsfasen skal gjennomføres og hvilket støybilde anlegget vil representere. 
Det skal redegjøres for utslipp av støv til luft […]. I planarbeidet skal det derfor også redegjøres for 
avbøtende tiltak slik at deponiet ikke vil representere en miljørisiko. Det skal redegjøres for konsekvenser 
for naboer med hensyn til trafikk, støy, støv […]. 
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Konklusjon: 
Bolighus Fossbakk befinner seg på tilgrensende tomt. To gårder (Strømnes og Vamnes) befinner seg på 
hhv. 50 m og 100 m avstand fra tippfoten. Anleggsmaskiner vil være hørbare på avstand i perioder i 
anleggsfasen fra gårdene. Da et lite høydedrag befinner seg mellom Strømnes og deponiet og gården 
ligger lavere, antas at anleggsarbeidet vil være lite hørbart. Fra Vamnes, som ligger på omtrent samme 
høyde, vil anleggsmaskinene være bedre hørbare. 
Det forventes ingen eller ubetydelig påvirkning av støv på gårdene. Transport vil være begrenset til 
anleggsdriften. 
Bolig Fossbakk vil påvirkes av både støy og støv i anleggsperioden. Deponering på Vamnes vil være nøytral 
for bolig Fossbakk, da alternativet er å kjøre ut massene på veien på vestsiden. 
Se for øvrig vedlagte rapporter for støy, støv og trafikk. Basert på utredningene er det justerte 
reguleringsbestemmelser som ivaretar støy-, støv- og trafikkforhold. 
 
Vurdering: Knyttet til driften av miljøparken, skal det utarbeides ny støyberegning. Krav til 
støvdempende tiltak og oppfølging av dette, skal sikres i reguleringsplanens bestemmelser. 

Nærmiljø / bomiljø 
Det skal redegjøres for konsekvenser for naboer med hensyn til […] estetikk. 
 
Konklusjon: 
Fra gården Vamnes vil en del av den sørlige tippfronten være synlig på over 100 m avstand. Størstedelen 
av deponiet vil være skjult av vegetasjon og terrengformen. 
Fra deler av gården Strømnes vil en del av den østlige tippfronten kunne være synlig på ca. 75 m avstand. 
Tippfoten og tippen for øvrig vil ikke være synlig på grunn av terrengformen. 

 
Figur 6: Snitt gjennom deponiet og siktlinje (mørkerød) fra Strømnes. Fra bakkenivå vil deponiet ikke være synlig 
på dette snittet. Fra høyere etasjer eller fra andre steder på gården vil deler av deponiet kunne være synlig på 
avstand og gjennom skogen. 

 
Figur 7: Viser lengdeprofil for deponiet med prinsipp for drift i miljøparken. 
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Figur 8: Viser lengdeprofil over deponiet med idé for ny skråning etter midlertidig pukkverksdrift. 
 
For friluftslivet og for fiskeinteressene skal det kartlegges hvor folk oppholder og beveger seg, samt 
redegjøres for konsekvenser og avbøtende tiltak. 
 
Konklusjon: 
Den lille stien fra Kullebunn til tømmerrenna ved Glomma (Figur 8) vil erstattes med en ny sti som vil 
planlegges i detaljprosjekteringen, når landskapsarkitekten vil bearbeide den endelige utformingen av 
tippen. Fiskeinteresser vil ikke bli berørt av tiltaket. 
 
Vurdering: Det er ikke nødvendig med ekstra utredning. Grunneier vurderer å bruke midlertidig 
anleggsvei som traktorveg, og vegen skal være åpen for bruk i friluftsammenheng.   

Risiko og sårbarhet 
Det skal lages en risiko og sårbarhet analyse (ROS) som tar for seg alle aktuelle hendinger. 
 
I følge egen ROS for planutarbeidelsen for massedeponiet er aktuelle hendelser: 

• Skred, ustabil grunn og steinsprang 
• Flom 
• Forurensning til grunn 
• Forurensning til vann 
• Støy og støv 
• Kulturminner 
• Naturmiljø 

 
Konklusjon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Tabell fra planbeskrivelsen for plan for Vamnes massedeponi, datert 06.08.2015 (side 30) 
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Vurdering: ROS skal oppdateres i henhold til driften av miljøparken. 

Beskrivelse av planforslaget 
Planbeskrivelse skal utarbeides og følge planen. 
Reguleringsendring utføres som ny plan. Ny plan skal erstatte nåværende plan.  
 
Det skal utarbeides følgende dokumenter: 

• Reguleringsplankart med bestemmelser 
• Planbeskrivelse med KU og ROS. 

 
Vurdering: Det er ikke nødvendig med utarbeidelse av flere reguleringsalternativer.   

Planomriss for planen: 
 
Antatt plangrense er vist i figur under. 
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Kildehenvisning: 
 
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 
Planveileder Østfold, desember 2008 
 
Planstrategi for Skiptvet kommune 2016 
Kommuneplan for Skiptvet 2010 – 2020, 20.04.2010 planID 20080001 
Kommunedelplan for sentrum 2015 – 2025, 24.02.2015 planID 20140001 
Planregisteret for Skiptvet kommune: på www.skiptvet.kommun.no  
Helhetlig ROS analyse for Skiptvet kommune, vedtatt 10.12.2013 
Kartlegging av Radon i Skiptvet kommune dagsett september 2013 
Trafikksikkerhetsplan for Skiptvet 2013-2019 
Se mer her: 
http://www.skiptvet.kommune.no/planer-og-rapporter.371431.no.html  
«Flaum og skredfare i arealplaner», 2-2011, revidert 22.05.2014 
 
Kart: 
på www.skiptvet.kommun.no  
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp 
Generelt: 
www.skiptvet.kommune.no 
www.planlegging.no  
www.miljokommune.no  
 
(ikke uttømmende) 
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