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KAP. 1 INNLEDNING 

 
Bakgrunn 

Dette er et planprogram for arbeidet med detaljreguleringsplan for Sarpsborg pukkverk AS i 
Sarpsborg kommune. 

 
Foreløpig planavgrensning omfatter gnr/bnr. 1035/1, 1036/1, 1037/1,3, 1038/1, 1038/1/2, 
1038/2, 1038/2/1, 1038/2/2,1038/2/3, 1038/2/4, 1038/2/5, 1038/6. 

Reguleringsplanen utarbeides av Feste NordØst AS på vegne av Skolt Pukkverk AS. 

 
Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende pukkverk mot øst og vest, slik at disse 
områdene kan benyttes for deponering av rene masser. I tillegg er det ønskelig å    endre 
gjeldende fyllingshøyde og type masser (rene- og inerte- masser) som kan mottas i det 
eksisterende pukkverket. 

 
Følgende elementer vil være sentrale for planarbeidet: 

- Synlighet i landskapsbildet 
- Påvirkning av friluftsområder 
- Geotekniske vurderinger av stabilitet 
- Avrenning til resipient og vannhåndtering 

 
Planprogram og konsekvensutredning 

Planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet 
og har sitt hjemmelsgrunnlag i § 4-1 i plan- og bygningsloven. Forslag til planprogram skal 
legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Etter at planprogrammet 
har vært til offentlig ettersyn skal ansvarlig myndighet fastsette planprogrammet. Ansvarlig 
myndighet for fastsettelse av planprogrammet i Sarpsborg kommune er utvalg for plansaker. 

 
Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med 
konsekvensutredning og skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder 
fastsette hvilke forhold som skal utredes og /eller beskrives nærmere i planbeskrivelse og 
konsekvensutredning. 

 
Konsekvensutredning skal utarbeides i henhold til pbl § 4-2, og §§ 8 a) og 10 i forskrift om 
konsekvensutredninger trådt i kraft 01.07.2017. 
Planarbeidet utløser konsekvensutredning etter pkt. nr. 11 k) i vedlegg II: 
«Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 masse». 

 
Det er ikke krav om utarbeidelse av planprogram for tiltak som utløser plikt til 
konsekvensutredning etter forskriftens § 8, men forslagsstiller finner det likevel 
hensiktsmessig at dette utarbeides for å synliggjøre aktuelle tema som skal utredes. 
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Arbeidsopplegg og metode 
Utarbeidelse av reguleringsplan vil foregå etter plan- og bygningsloven. Planen vil være en 
detaljregulering iht. pbl §12-3. Reguleringsplanen er konsekvensutredningspliktig etter pbl § 
4-2. 

 
De ulike utredningstemaene som er gitt i planprogrammets kap.5 vurderes etter Statens vegvesens 
håndbok V712 (2018), kap.6 – ikke-prissatte konsekvenser. Håndbokens metode benyttes for å vurdere 
verdier, omfang og konsekvenser for temaene:  
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  
Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes. 
Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til  
alternativ 0. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning 
på området. 
 
0-alternativet 
Tiltakets konsekvenser skal vurderes i forhold til et referansealternativ, kalt 0-alternativet. 
0-alternativet er definert som den situasjonen man vil få i området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 
Utgangspunktet for dette er dagens arealbruk, sammen med de planer som foreligger for den videre 
utviklingen av området. Konsekvensene av tiltaket skal sammenholdes med forventet utvikling.  
 
Det følger av § 14 i forskrift om konsekvensutredninger at planprogrammet skal beskrive relevante og 
realistiske alternativer, samt hvordan disse alternativene skal vurderes i konsekvensutredningen. 
Vurderingen av hvilke alternativer som det er relevant å vurdere fremgår av planprogrammets kapittel 5. 
 
I henhold til pbl § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse 
med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for 
realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil bli et selvstendig 
vedlegg til planbeskrivelsen og er således ikke skilt ut som eget utredningstema i 
konsekvensutredningen. ROS-analysen vil bli utført av plankonsulent, i henhold til gjeldende 
veiledningsmateriell fra DSB og oppdatert praktisering / forståelse av dette.  
 
Hovedkapitlene i planbeskrivelsen vil være: 

- Planstatus   
- Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon) 
- Planprosess og medvirkning 
- Beskrivelse av planforslaget 
- Konsekvenser av planforslaget 

 
 
 
Innleggelse av data i databaser 
I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 24 skal data som er samlet inn i arbeidet med 
konsekvensutredningen systematiseres i samsvar med standarder når slike foreligger. De systematiserte 
dataene skal gjøres tilgjengelige for offentlige myndigheter, slik at dataene kan legges inn i offentlige 
databaser. Der det er lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge inn de innsamlede dataene i 
offentlige databaser
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KAP. 2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 

 

Fig.1 Ortofoto med foreløpig planavgrensning vist med hvit stiplet linje. Grense for eksisterende reguleringsplan 
er vist med rød linje. 

 
Beliggenhet, avgrensning og størrelse 
Planområdet ligger ca. 6,0 km sør for Sarpsborg sentrum, og omfatter den eksisterende 
reguleringsplanen for Sarpsborg pukkverk (vedtatt 10.11.2011 med planID: 3003 37009).  
Eksisterende reguleringsplan omfatter et område på ca. 672,9 daa. Nytt planområde  
har en størrelse på ca. 743,5 daa. Dvs. en total arealutvidelse på ca. 70 daa i forhold til  
gjeldende plan.  
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Eiendomsforhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trafikkforhold og infrastruktur 
Atkomst 
Sarpsborg pukkverk ligger sørvest for E6, med adkomst fra Fv.1160 (Skadalsveien) med 
kulvert under E6. 
 
Parkering 
Parkering for ansatte er løst innenfor eksisterende regulert område til massetak. 
 
 
Dagens situasjon i planområdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regulert uttaksområde for pukkverket er på ca. 280 daa. Gjennomsnittlig årlig uttak er  
ca. 200.000 tonn (ca. 74.000m3). Beregnet gjenstående fjell for uttak er ca. 6.000.000 m3.  
Dette tilsvarer ca. 80 års drift før ressursen er ferdig uttatt. 
Fjellressursen har ikke kvalitet som tilfredsstiller kravene til hverken asfalt, betong eller  
bærelag i veger ihht. kravene til Statens vegvesen.  

Eiendom Eier Kommentar 

1035/1 Johan Bernhard Stenrød  
1036/1  Ådne Røed  

1037/1,3  Morten Hauge  
1038/1 Lars Arnold Stenrød  
1038/1/2  Festekontrakt ikke tinglyst 
1038/2  Ingvild Marie Isetorp  
1038/2/1  Pukkverket AS  
1038/2/2  Naturstenskompaniet Norge AS  
1038/2/3  Johansen Monumenthuggeri AS  
1038/2/4   Festekontrakt ikke tinglyst 
1038/2/5  Johansen Monumenthuggeri AS  
1038/6 Lars Arnold Stenrød  

Bilde av Sarpsborg 
pukkverk, tatt fra sør 
mot nord. 
Driftsflata i nord 
ligger på kote 60, 
mens flata i sør ligger 
på kote 75. 
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Kommuneplanens arealdel 
 

 
 
I kommuneplanens arealdel 2015–2026 er det foreslått utvidede området avsatt til 
LNF-område. Foreslått planavgrensning med utvidelse mot øst og vest er vist med 
rød stiplet linje. Deler av utvidelsen vil være i strid med kommuneplanens arealdel. 
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Arealbruk 
Følgende reguleringsformål i eksisterende reguleringsplan vil videreføres: 

- Råstoffutvinning, steinbrudd 
- Næringsvirksomhet, annen næring 
- Vei 
- Særlig landskapshensyn i LNF-områder 
- Bevaring av kulturmiljø 
- Båndlegging etter lov om kulturminner 

 
De nye deponiområdene vil få reguleringsformål: 

- Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål – 
Massemottak (1900/1590) og LNF-skogbruk (5100/5112). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Områdene for massedeponi er vist øst og vest for eksisterende regulert uttaksområde.  
Deponiområdene utformes slik at disse ikke kommer i konflikt med automatisk fredete  
Kulturminner, friluftsliv og myr. 
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KAP. 3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 

Nasjonale lover og retningslinjer 
En rekke nasjonale lover, med tilhørende forskrifter, vil være relevante å forholde seg til i 
planarbeidet. Listen er ikke utfyllende, og det vil være tiltakshavers ansvar å påse at arbeidet 
til enhver tid følger gjeldende lover og regler innenfor det aktuelle fagområde. 

 
 Plan- og bygningsloven 
 Kulturminneloven 
 Mineralloven 
 Vegloven 
 Naturmangfoldloven 
 Forurensningsloven og forurensningsforskriften 
 Avfallsforskriften 
 Vannforskriften 

 
Nasjonale retningslinjer og bestemmelser 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
 Meld. St. 18 (2015-2016) Melding til Stortinget. Friluftsliv. 
 

 Aktuelle veiledere 

 MDs Retningslinjer for støy i arealplanleggingen (T-1442) 

 MDs Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) 
 NVEs Retningslinje nr. 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar. 
 DSBs Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 
 Planveileder for Østfold 

 
Regionale planer og føringer 

 Fylkesplan Østfold mot 2050 

 Regional utviklingsplan 

 
Kommunale planer og føringer 

 Kommuneplan Sarpsborg kommune (2018–2030) 
 Kommuneplanens arealdel (2015–2026) (Rullering av 2021–2033 pågår) 
 Kommunedelplan for biologisk mangfold i Sarpsborg 
 Grønnstrukturplan for Sarpsborg 

 
Gjeldende reguleringsplaner/bebyggelsesplaner 

 Reguleringsplan Sarpsborg pukkverk (10.11.2011 – planID: 37009) 
 E6 Svingenskogen-Skadalen (14.10.2008 – planID: 35016) 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
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KAP. 4 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG 
UTREDNINGSBEHOV 

 
Tema Geoteknikk og områdestabilitet 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Utredningen må beskrive hvordan deponiområdene må 
bygges opp for å ivareta nødvendige krav til stabilitet. 
Eventuell påvirkning på E6 skal inngå i utredningen. 
Utførelse: Separat rapport på områdestabilitet innhentet fra 
fagkyndig geotekniker, i henhold til NVEs veileder (2019) 

 
Tema Biologisk mangfold 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Utredningen skal beskrive naturkvalitetene i planområdet og 
influensområdet, spesielt tilgrensende myrområder og 
vannresipienter. 
Utførelse: Separat rapport innhentet fra fagkyndig på 
naturmangfold. 

 
Tema Vannhåndtering og vannkvalitet 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Overvannsmengder skal beregnes og håndtering av overvann 
skal beskrives. Det skal vurderes i hvilken grad avrenning fra 
deponiområder, i form av overvann eller sigevann, påvirker 
resipient (Skjebergbekken / Skinnebekken / Stordiket, 
tilliggende myrområder). Sikring av avbøtende tiltak og 
vannkvalitet. Vurdering av endret klima og nedbør. 
Utførelse: Utredningen utføres av plankonsulent i henhold til 
veileder 02:2018 «Klassifisering av miljøtilstand i vann» og 
veileder 01:2018 «Karakterisering». Rapport om biologisk 
mangfold skal beskrive naturkvaliteter i vannresipienter. 

 
Tema Forurenset grunn 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Planområdet skal sjekkes ut for forurenset grunn. Dersom 
forurenset grunn påvises, skal sikring og sanering av slike 
områder beskrives. 
Utførelse: Utsjekk utføres av plankonsulent, i henhold til 
tilgjengelig informasjon i databaser og lokalkunnskap. Dersom 
forekomster av forurenset grunn blir identifisert, skal 
utredningen beskrive tiltak for sanering. 

 
Tema Landskap 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Nye deponiområders landskapsmessige virkning, herunder 
tilpasning til eksisterende terreng og avbøtende tiltak, skal 
synliggjøres. Utredningen må ha særlig oppmerksomhet på 
virkning for det åpne kulturlandskapet i sørøst 
(Skjebergsletta). Landskapsvirkningen skal visualisering med 
3D (med og uten vegetasjon), med utvalgte standpunkt fra 
ferdselsårer og bebyggelse. Innsyn fra og distraksjonsfare for 
veifarende på E6 skal inngå i utredningen.  
Utførelse: Utredningen utføres av plankonsulent, i samsvar 
med aksepterte og godt kjente metoder. Visualisering og 
illustrering blir tilpasset plansituasjonen for å gi et mest mulig 
tydelig og realistisk bilde av landskapsvirkningen. 

 
 



PLANPROGRAM FOR SARPSBORG PUKKVERK AS, Sarpsborg 

11 

 

 

Tema Kulturminner 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Planområdet skal sjekkes ut for kulturminner. Eventuelle 
kulturminner og hvordan disse er hensyntatt skal beskrives. 
Utførelse: Arkeologisk registrering i regi av Viken 
fylkeskommune. Separat rapport. 

 
Tema Friluftsliv 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Virkning for friluftsområde og turstier rundt «Blåkollen» 
vurderes og synliggjøres. Ferdigstilling av deponiområder og 
tilbakeføring til skog- og friluftsområder skal inngå i 
vurderingen. Hensyn til barn- og unge inngår i 
utredningstemaet. 
Utførelse: Utredningen utføres av plankonsulent, med 
utgangspunkt i kommunens kartlegging etter Miljødirektoratets 
veileder M98 og lokal kunnskap om områdebruken. 

 
Tema Trafikale forhold 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Dagens situasjon når det gjelder trafikkmengder- og type, 
ulykkessituasjon og tilstand på veinettet skal beskrives. 
Dagens trafikkmengder sammenholdes med beregninger av 
ny trafikk som genereres av tiltaket. Konsekvenser for 
veinettet og avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives. 
Forholdet til statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal 
og transportplanlegging omtales kort.  
Utførelse: Utredningen utføres av plankonsulent, med 
utgangspunkt i tilgjengelig informasjon i databaser 
(vegkart.no) og beregning av trafikkmengde ut fra 
produksjonsvolum. 

 
Tema Støy og støv 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Det skal dokumenteres at grenseverdier i T-1442 tabell 3 
(øvrig industri med impulslyd) og T-1520 blir overholdt. Det 
skal utarbeides støyberegninger med støysonekart. 
Utførelse: Støyutredning utføres av plankonsulent med 
programmet NoMeS versjon 4.5, som simulerer støy etter 
nordisk metode for støyberegning, vegtrafikkmetoden og 
industrimetoden. 

 
Tema Sikring og utnyttelse av mineralforekomsten 
Beskrivelse av 
utredningsopplegg 

Sarpsborg pukkverk er eneste forekomst i kommunen som er 
vurdert å ha nasjonal betydning (NGU). Hvorvidt 
deponiområdene vil være til hinder for videre utnyttelse av 
mineralforekomsten skal gjøres rede for. Gjenstående 
reserver i forekomsten og relevante kvalitetsvariasjoner skal 
inngå i utredningen.  
Utførelse: Utredningen utføres av plankonsulent, med 
utgangspunkt i tilgjengelig informasjon i databaser for grus 
og pukk, sammenholdt med produkt- og 
kvalitetsdokumentasjon fra driver. 
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Berørte instanser 

 
Sarpsborg kommune som ansvarlig planmyndighet, vil være involverte i alle sider av 
planleggingen og nevnes derfor ikke som en spesifikk instans. Øvrige instanser vil kunne 
involveres ved ulike deltema: 

 
Viken fylkeskommune VFK 
Statsforvalteren i Oslo og Viken SFOV 
Statens vegvesen SVV 
Direktoratet for mineralforvaltning DMF 

 
 
 

KAP. 5 ALTERNATIVE LØSNINGER 

Det vil bli utført planarbeid og fremmet planforslag for kun ett løsningsalternativ, som 
representerer maksimal utnyttelse av områdets deponikapasitet når andre arealbruks- og 
verneinteresser er tilstrekkelig hensyntatt. Planleggingens oppgave er å balansere hensynet 
til størst mulig deponikapasitet mot andre arealinteresser. 

 
Planarbeidet vil derfor kun bli utredet i forhold til et 0-alternativ, dvs. at tiltaket som foreslås i 
planforslaget ikke blir gjennomført. 

 
Følgende alternativer vil bli vurdert: 

 
Alternativ 0 – dagens situasjon 
Tiltaket som foreslås gjennom planforslaget blir ikke gjennomført. Dagens drift av området, i 
henhold til gjeldende reguleringsplan, videreføres. 

 
Alternativ 1 – planområdets maksimale deponikapasitet 
Maksimal utnyttelse av områdets deponikapasitet når andre arealbruks- og verneinteresser 
er tilstrekkelig hensyntatt. 
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KAP. 6      KRAV TIL UTREDNING ETTER ANNET LOVVERK 
 

Deponi av ikke-forurensede jord- og steinmasser (forurensingslovens § 29).  
Med jord- og steinmasser menes naturlige mineralske masser bestående av nedbrutt  
berggrunn og knust fjell, slik som leire, silt, sand, grus, pukk og annen stein. I tillegg omfattes  
masser som inneholder omdannet organisk materiale som matjord, myrjord og liknende.  
 
Mottak av slike masser fra flere avfallsleverandører over tid anses som et avfallsanlegg, og  
skal omsøkes i henhold til forurensningslovens § 29, og krever tillatelse etter  
forurensningslovens § 11. Det tas sikte på å innarbeide rekkefølgebestemmelse som sikrer  
søknad og tillatelse etter forurensningsloven før deponi som beskrevet blir iverksatt.  
 
Søknaden etter forurensningsloven utformes i henhold til krav i forurensningsforskriftens  
§ 36-2. I søknaden må det beskrives et opplegg for mottakskontroll som sikrer at mottatte  
masser ikke inneholder konsentrasjon av helse- eller miljøfarlige stoffer som overstiger  
fastsatte normverdier i forurensingsforskriftens kap.2, vedlegg 1.  
 
Deponi kategori 3 for inert avfall og lett forurensede masser (avfallsforskriftens § 9-7).  
Inert avfall er definert i avfallsforskriftens § 9-3 første ledd pkt. g) på følgende måte:  
«avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. Inert  
avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke  
biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som  
kan medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets  
totale utlekkingsegenskaper og innhold av forurensede stoffer og sigevannets økotoksisitet  
må være ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen skade for kvaliteten på  
overflatevann og/eller grunnvann.  
 
Mottak av slike masser skal omsøkes i henhold til avfallsforskriftens § 9-7 og krever tillatelse  
etter forurensningslovens § 11. Det tas sikte på å innarbeide rekkefølgebestemmelse som  
sikrer søknad og tillatelse etter forurensningsloven før deponi som beskrevet blir iverksatt.  
 
Søknaden etter forurensningsloven utformes i henhold til krav i forurensningsforskriftens  
§ 36-2 og avfallsforskriftens § 9-8. I søknaden må det beskrives et opplegg for  
mottakskontroll som sikrer at mottatte masser ikke inneholder konsentrasjon av helse- eller  
miljøfarlige stoffer som overstiger fastsatte normverdier i avfallsforskriftens kap.9, vedlegg 2.  
 
I avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg I, er det gitt generelle krav for alle kategorier deponier,  
herunder hvordan en skal sikre beskyttelse av jord og vann. Det er gitt krav om at det skal  
foreligge en geologisk barriere i deponiet med en viss tilbakeholdelseskapasitet, slik at fare  
for forurensning reduseres. I deponier for inert avfall skal det være en geologisk barriere med  
hydraulisk ledningsevne på minimum K < 1,0 x 10-7m/s og med tykkelse på minimum 1 meter.  
Kravene til geologisk barriere kan frafalles dersom en miljørisikovurdering tilsier at deponiet ikke 
medfører mulig fare for jord, grunnvann og overvann. Søknaden vil derfor inneholde  
miljørisikovurdering eller vurdering av berggrunnens hydrauliske ledningsevne.  
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KAP. 7 MEDVIRKNING 
 
 
Medvirkningsprosess oppsummert:  

 I tillegg til varsling iht. pbl, er det utarbeidet et planprogram. Når utkast til plan og  
arrondering av deponiområdene foreligger, vil det bli gjennomført informasjonsmøter med  
berørte grunneiere. 

 Planforslag vil bli presentert og diskutert i Regionalt planforum. 
 

 

Oppsummering av innkomne innspill ved planoppstart 
 

Oppstart av planarbeid er kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad 23.10.2020. Forslag til planprogram  
er samtidig varslet og lagt ut til høring. Frist for tilbakemelding var 04.12.2020.  
Det er mottatt 7 innspill. Disse er oppsummert og kommentert nedenfor: 
 
 

DSB, brev datert 22.10.2020 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Dsb viser til at det er Fylkesmannen som skal 
følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet 
er ivaretatt i plansaker. Dsb samarbeider med 
Fylkesmannen, og gir faglige innspill dersom 
det er nødvendig. 

Uttalelsen tas til orientering. 
 
 
 

NVE, brev datert 29.10.2020 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Tiltakets påvirkning på grunnvannet må 
vurderes særskilt i denne saken. Siste 
lovendringen for grunnvann kom 01.01.2018, 
men NVE`s veileder fra 2017 gir fremdeles 
en grei innføring i hva som må vurderes.  

NVE viser deretter til sitt generelle innspill om 
tema som må vurderes i planarbeidet: 

 Flom, erosjon, skred og overvann. 

 Vassdrag- og grunnvannstiltak. 

 Energianlegg.  
 
NVE gjør rede for sitt veiledningsmateriell for 
disse temaene. I plandokumentene må det 
gå tydelig fram hvordan de ulike interessene 
er vurdert og innarbeidet i planen. 

 
 
 
 
 

Uttalelsen tas til etterretning.  
 
De omtalte temaene vil beskrives og 
vurderes gjennom planbeskrivelse, 
konsekvensutredning (KU) og øvrige 
plandokumenter. Vannhåndtering og 
vannkvalitet er et tema i planprogrammet. 
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Elvia, brev datert 25.11.2020 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Elvia har områdekonsesjon i Sarpsborg 
kommune etter energiloven, gjeldende for 
anlegg med spenning til og med 22 kV.  
 
Elvia har høyspenningskabler og to 
nettstasjoner innenfor planområdet og ber om 
at disse hensyntas i planarbeidet. Det må 
ikke iverksettes tiltak som forringer adkomst 
til nettselskapets anlegg. 
 
Ved behov for nye nettstasjoner må det 
settes av tilstrekkelig plass, i samsvar med 
dimensjonskrav angitt i varslingsbrevet. Nye 
områder for frittliggende nettstasjon avsettes 
til energianlegg, SOSI-kode 1510.  
 
Dersom det velges å ikke sette av areal til ny 
nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende 
presiseres i planbestemmelsene: 
«Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra 
eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 
Nettstasjoner tillates oppført også utenfor 
regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 
tillatt utnyttelsesgrad».  
 
Kostnader med eventuelle tiltak i 
strømforsyningsnettet må som hovedregel 
dekkes av den eller de som utløser tiltaket.  
 
Høyspenningskabler under bakken skal ikke 
tegnes inn på reguleringsplankartet. 
 

Uttalelsen tas til etterretning.  
 
Grunnlagskart for planarbeidet som viser 
Elvia sine el-anlegg i og i nærheten av 
planområdet er bestilt fra Geomatikk as. 
Hensynet til el-nettet vil bli vurdert gjennom 
planarbeidet. Så langt det er mulig vil tiltak 
på el-nettet bli forsøkt unngått. Eventuelt 
behov for tiltak, herunder nye nettstasjoner, 
endring av kabel- eller ledningstraseer, 
sikringstiltak, etc., vil bli vurdert gjennom 
planarbeidet.  
 
Forslag til planbestemmelser i situasjoner 
der det ikke blir regulert inn areal til ny 
nettstasjon vil bli vurdert. 
 

Statens vegvesen, brev datert 02.12.2020 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Vegvesenet har ikke forslag til andre 
utredningstema, men har følgende 
merknader til de tema som er foreslått:  
 
Når det gjelder tema geoteknikk og 
områdestabilitet bes det om at eventuell 
påvirkning på E6 inngår i utredningen.  
 
Når det gjelder tema landskap bes det om at 
innsyn (distraksjonsfare) til E6 vurderes. Det 

Uttalelsen tas til etterretning.  
 
Vegvesenets merknader innarbeides i revidert 
planprogram og tas med i det videre arbeidet 
med reguleringsplanen. 
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bør settes krav til etablering/ vedlikehold av 
vegetasjonsskjerm for å hindre innsyn fra E6. 
 
Krav om siktutbedring i kryss mellom 
adkomstveg og fv1160 i gjeldende 
reguleringsplan bør videreføres. 
 
Det må i bestemmelsene settes krav til 
nødvendige tiltak for å hindre at støv blir et 
problem for trafikken på E6 (sikt og/eller 
avleiring i vegbanen). 
 

Viken fylkeskommune, brev datert 02.12.2020 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Viken fylkeskommune viser til fylkesplanens 
retningslinjer, samt egne retningslinjer for 
masseforvaltning. 
 
Fylkeskommunen mener at nåsituasjonen 
burde være beskrevet i planprogrammet. Hva 
som skjer med gjeldende reguleringsplan bør 
også beskrives. 
 
Viken fylkeskommune er opptatt av at 
planarbeidet kartfester viktige arealverdier i 
området, samt hva det økologiske 
fotavtrykket for utvidelsen vil bli. 
 
Fylkeskommunen mener ett ytterligere 
løsningsalternativ bør utredes. Dette vil 
synliggjøre muligheter for å redusere 
konsekvensnivået. 
 
Fylkeskommunen ønsker en mer detaljert 
prosessplan som sikrer god medvirkning. 
 
Merknader til utredningstema:  

- Dagens bruddkant er godt synlig fra 
motorveien. Planens virkning for det 
åpne (kultur) landskapet i sør og øst 
må illustreres og gjøres rede for under 
tema «landskap». 

- Konsekvenser for friluftsområdet 
«Blåkollen» må utredes spesielt. 
Hensynet til barn- og unges interesser 
og skolevei må inngå i utredningen. 

Tiltakshaver er kjent med retningslinjene i 
fylkesplanen for Østfold. Disse vil bli lagt til 
grunn for planarbeidet. 
 
Nåsituasjonen i Sarpsborg pukkverk er 
innarbeidet i planprogrammet på en kortfattet 
måte. Eksisterende reguleringsplan blir 
erstattet med ny. Endringene i forhold til 
gjeldende plan blir utredet. Tiltakshaver stiller 
seg derfor uforstående til hva fylkes-
kommunen mener med «beskrivelse av hva 
som skjer med gjeldende reguleringsplan».  
 
Viktige arealverdier i planområdet vil bli 
tilfredsstillende registrert og kartfestet. Etter 
tiltakshavers vurdering er dette allerede sikret 
gjennom forslaget til planprogram. Det 
«økologiske fotavtrykket» til pukkverket vil 
framgå av de temavise utredningene og av 
sum-vurderinger i KUèn.  
 
Det er et prekært, samfunnsmessig behov for 
nye deponiområder på hele østlandsområdet. 
Med bakgrunn i dette er det viktig at områdets 
kapasitet blir benyttet fullt ut. Dette vil bidra til 
å redusere behovet for andre / nye 
uttaksområder. Videre er det også et hensyn 
at planleggingen ikke skal være mer 
omfattende enn nødvendig, jf. plan- og 
bygningslovens § 3-1 annet ledd. Områdets 
deponikapasitet vil være resultat av en 
grundig vurdering opp mot andre 
arealinteresser. Tiltakshaver mener derfor 
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- Planen må i nødvendig grad sikre 
vegetasjonsskjermer.  

- Dyrket mark, BATP, gjenbruk av 
masser, støv- og støy, driftstider, 
vannmiljø, natur og fremmede arter er 
andre viktige tema for planarbeidet.  

- Det må gis innarbeides bestemmelser 
som hindrer tilgrising av offentlige 
veger. 

- Det må utarbeides trafikkanalyse som 
kartlegger trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet.  

- På grunn av stort potensial for nye 
funn må det gjennomføres 
arkeologisk registrering.  

 
Viken fylkeskommune oppfordrer til at 
plansaken legges fram for Regionalt 
planforum. 
 
 
 
 

forslaget om å utrede flere alternativer må 
avvises.  
 
Medvirkning i planprosessen er beskrevet. 
Grunnet koronasituasjonen legges det opp til 
teams-møter med berørte parter, samt møte i 
Regionalt planforum. I tillegg vil det være 
dialog med Sarpsborg kommune gjennom 
hele planprosessen.  
 
Merknader til utredningstema:  

- Merknad om å utrede 
landskapsmessig virkning, spesielt 
mot kulturlandskapet i sørøst 
(Skjebergsletta), tas til etterretning og 
innarbeides i planprogrammet.  

- Utredning av virkninger for 
friluftsområdet «Blåkollen» er allerede 
omfattet av planprogrammet. 
Utredningstemaet friluftsliv er sentralt 
og vil bli tillagt stor vekt. Eventuelle 
virkninger for skolevei vil bli omfattet 
av utredningstema «trafikale forhold». 
Utover friluftsliv og trafikksikkerhet er 
barn- og unges interesser ikke berørt. 
Barn- og unge er derfor ikke foreslått 
som eget utredningstema i forslaget til 
planprogram.  

- Vegetasjonsskjermer vil i nødvendig 
grad bli sikret gjennom 
reguleringsformål og bestemmelser.  

- Støv- og støy, vannmiljø, natur og 
fremmede arter er allerede omfattet av 
forslaget til utredningsprogram. 
Driftstider vil bli fastsatt gjennom 
reguleringsbestemmelser. Hvilke 
driftstider det legges opp til vil ha 
betydning for støynivå. Gjenbruk av 
masser vil reguleres gjennom 
markedsmekanismer. På grunn av 
generell høy etterspørsel etter masser, 
vil masser som kan gjenbrukes i stor 
grad faktisk bli gjenbrukt. Dette kan 
vanskelig reguleres gjennom plan og 
bestemmelser. Dyrket mark blir ikke 
berørt av planforslaget og er ikke 
relevant som utredningstema. 
Forholdet til nasjonale og regionale 
føringer for samordnet areal- og 
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transportplanlegging vil bli kort omtalt 
under utredningstema «trafikale 
forhold».  

- Bestemmelse som hindrer tilgrising av 
offentlig vei vil bli innarbeidet.  

- Trafikale forhold er allerede foreslått 
som utredningstema i forslaget til 
planprogram. Utredningstemaet er 
sentralt, og vil bli gjennomført på en 
måte som tilfredsstiller 
fylkeskommunens krav til 
trafikkanalyse.   

 
Når det foreligger et utkast til planforslag, vil 
dette bli meldt inn for Regionalt planforum. 
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, brev datert 04.12.2020 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

Fylkesmannen stiller spørsmål ved faktisk 
størrelse på utvidelsen i forhold til 
eksisterende reguleringsplan fra 2011.  
 
Fylkesmannen påpeker at de masser som 
skal deponeres, bør være masser som ikke 
har et gjenbruks- eller gjenvinnings-potensial. 
  
Masser som mottas må overholde 
normverdiene i forurensnings- forskriften 
kap.2 vedlegg I. Mottakskontroll må på plass. 
 
Dersom det skal mottas masser fra flere 
avfallsleverandører over tid, kan det være 
nødvendig med tillatelse etter 
forurensningslovens § 11, jf. §29. 
Deponering av inert avfall vil også kreve 
tillatelse, jf. avfallsforskriftens kap. 14a.  
 
Dersom det skal mottas sprengsteins-masser 
til deponering, må konsekvenser for 
nærliggende resipienter vurderes. 
Fylkesmannen forutsetter at den totale 
belastning for de tilgrensende myrområdene 
blir vurdert, dvs. både med tanke på 
partikkelavrenning, støvnedfall, og uønsket 
drenering.  
 

Ny plan omfatter et areal som er ca.70 daa 
større enn hva som er omfattet av gjeldende 
reguleringsplan. Skisserte deponiområder i 
planprogrammet ligger dels i LNF-områder 
utenfor grensen for gjeldende plan, dels i 
LNF-områder innenfor gjeldende plan, og er til 
sammen på ca. 100 daa. Det legges ikke opp 
til endret omfang av masseuttaksområder 
regulert i gjeldende plan.  
 
Gjenbruk av masser vil reguleres gjennom 
markedsmekanismer. På grunn av generell 
høy etterspørsel etter masser, vil masser som 
kan gjenbrukes i stor grad faktisk bli 
gjenbrukt. Dette kan vanskelig reguleres 
gjennom plan og bestemmelser. 
 
Gjennom reguleringsbestemmelsene vil det 
bli stilt krav om en driftsplan som inneholder 
omfattende bestemmelser og opplegg for 
mottakskontroll, med tanke på å sikre at 
deponimassene tilfredsstiller normverdiene i 
forurensningsforskriften. Godt opplegg for 
mottakskontroll er avgjørende for forsvarlig 
drift av deponiområder. 
 
Tiltakshaver tar høyde for å søke om 
utslippstillatelse etter forurensningsloven, 
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Fylkesmannen påpeker at planområdet 
dreneres hovedsakelig mot Skjebergbekken i 
øst. Det er små arealer som drenerer mot 
Skinnerbekken. Skinnerbekken er registrert 
som et viktig bekkedrag med verdi C. Ut fra 
dette ber Fylkesmannen om at hensynet til 
fisk og andre vannlevende organismer blir et 
tema i utredningen om biologisk mangfold. 
Vannforekomsten Skjebergbekken har svært 
dårlig økologisk tilstand på grunn av for mye 
næringsstoffer, og vil ikke tåle ytterligere 
aktivitet som påvirker vassdraget negativt. 
Utredningen må knyttes opp til vedtatte 
miljømål i vannforskriften, og også hensynta 
klimaendringer. 
 
Fylkesmannen minner om § 24 i forskrift om 
fremmede organismer. 
  
Fylkesmannen ser det som positivt at det 
utarbeides planprogram, selv om det ikke er 
krav om dette.  Ved utarbeidelse av 
planprogram bør dette følge veileder M-1324 
fra Miljødirektoratet om metode for 
kunnskapsinnhenting, samt krav i forskriftens 
§ om krav til utredning og vurdering etter 
annet lovverk.  
 
Forurensningsloven, forurensningsforskriften, 
avfallsforskriften og vannforskriften må 
innarbeides som sentrale føringer i 
planprogrammet.  

samt avfallsforskriften for inert deponi 
innenfor gjeldende uttaksområder.  
Det vil i liten grad bli aktuelt å ta imot 
sprengsteinmasser, da disse er aktuelle for 
gjenbruk. I den grad det er aktuelt å ta imot 
slike masser, vil konsekvensene av dette for 
resipient bli utredet.  
 
Fylkesmannens merknader om utredning av 
konsekvenser for myrområder og vannmiljø 
tas til etterretning og vil bli fulgt opp gjennom 
utredningstemaene biologisk mangfold, 
vannhåndtering og støv/støy i 
planprogrammet.  
 
Fylkesmannens merknader om støv og støy 
tas til etterretning og er omfattet av 
utredningstemaet i planprogrammet.  
 
Bestemmelsene om mottakskontroll vil 
inneholde rutiner for å identifisere fremmede 
organismer, og planen vil inneholde særskilte 
bestemmelser om hvordan masser med fare 
for innhold av fremmede organiser skal 
deponeres (krav om overdekning, etc.).  
 
Merknader om metode for kunnskaps-
innhenting og krav til utredning etter annet 
lovverk tas til etterretning. Planprogrammet 
blir supplert i henhold til merknaden. Vi gjør 
for øvrig oppmerksom på at tiltakshaver i 
dette tilfellet har vært pålagt å benytte en mal 
fra Sarpsborg kommune, og at det har vært 
noe utfordrende å finne ut av hva som skal 
medas og ikke med utgangspunkt i malen.  
 

DMF, brev datert 10.12.2020 

Resymé av innspill Forslagsstillers kommentar 

DMF påpeker at sentrale mål i 
mineralforvaltningen er å hindre at viktige 
forekomster båndlegges av arealbruk som 
utelukker framtidig utnyttelse. Sarpsborg 
pukkverk driver på en forekomst som Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert 
til nasjonal betydning.  
 

Merknaden tas til etterretning. Forholdet til 
framtidig utnyttelse av mineralforekomsten vil 
bli innarbeidet i planprogrammet, i samsvar 
med merknadene fra DMF. 
 
Nye områder er ikke tenkte å omfatte uttak før 
deponering. Dette vil bli nærmere vurdert og 
begrunnet i planarbeidet.  
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Det bør ikke tillates deponering dersom dette 
forhindrer langsiktig utnyttelse av 
mineralforekomsten, herunder potensiell 
utvidelse utover tildelt konsesjonsområde. 
Forholdet til mineralforekomsten må utredes 
gjennom planarbeidet. Forholdet til videre 
utnyttelse av mineralressursen kan i ytterste 
konsekvens danne grunnlag for innsigelse. 
 
DMF etterlyser i den forbindelsen informasjon 
om de nye områdene for deponi også 
omfatter uttak før deponering. Det bør ikke 
tillates deponering dersom dette forringer 
eller hindrer langsiktig utnyttelse av de 
mineralske ressursene. Utredningen må 
omfatte redegjørelse for gjenstående 
reserver i pukkforekomsten, samt eventuelle 
relevante kvalitetsvariasjoner. 
 
DMF påpeker at det er registrert et gammelt 
gruveområde i tilknytning til pukkverket. 
Registreringene stammer fra Kartverkets 
databaser og DMF har begrenset med 
ytterligere informasjon. Eventuelle 
konsekvenser for det gamle gruveområdet 
som utvidelsen vil gi, bør inngå i 
planbeskrivelse og KU. 
 
Sarpsborg pukkverk ble gitt driftskonsesjon i 
2017. Eventuell utvidelse av uttaksområdet 
vil medføre ny søknad om konsesjon. I tillegg 
vises det til sikring, skjerming og etterbruk av 
uttaksområdet. 
 

Driver og grunneier kjenner ikke til at det 
finnes et gammelt gruveområde i forbindelse 
med uttaksområdet eller nært inn til dette. Det 
antas at symbolet i Kartverkets database 
symboliserer uttak av fjell, og dermed er 
misvisende. 
 
Det forventes ikke utvidelse av uttaksområdet 
og det vil dermed ikke være behov for ny 
søknad om konsesjon. 
Sikring, skjerming og etterbruk vil bli 
beskrevet og dokumentert i forbindelse med 
planarbeidet. 
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KAP. 8 FRAMDRIFT 
 
 

 Ansvar         

Varsel om 

planoppstart og 

høring av 

planprogram 

FNØ 23.10.
2020 

       

Planprogram til 

offentlig ettersyn (6 

uker) 

 04.12.
2020 

       

Politisk vedtak av 

planprogram 
SK  24.03 

2021 
      

Utarbeidelse av 

planforslag 
FNØ  Okt. 

2021 
      

Innsendelse av 

planforslag til 

planmyndigheten. 

FNØ   Nov. 
2021 

     

Saksforberedelse og 

administrativ 

behandling 

SK    Jan.
2022 

    

Offentlig ettersyn (6 

uker) 
SK     Mars 

2022 
   

Ferdigstillelse av 

planforslag til 

sluttbehandling 

SK/ 
FNØ 

     April 
2022 

  

Administrativ 

sluttbehandling 
SK       Mai 

2022 
 

Vedtak i 

kommunestyret 
SK        Juni 

2022 

 

FNØ = Feste NordØst AS, plankonsulent, SK = Sarpsborg kommune, planmyndighet 

 
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i 
planprosessen. Ettersom utarbeidelsen av planer er dynamiske prosesser som involverer en 
lang rekke parter, vil framdriftsplanen ofte måtte justeres etter hvert som arbeidet skrider 
frem. Fremdriften må eventuelt justeres i lys av neste års møtekalender for kommunens 
politiske utvalg. 
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