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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  20/12865-22 
Saksbehandler Terje Gjelten Bakken 
 
 
 
 
Fastsettelse av planprogram for Sarpsborg Pukkverk AS 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for plansaker 2019-2023 24.03.2021 11/21 

 
 
Utvalg for plansaker 2019-2023 har behandlet saken i møte 24.03.2021 sak 11/21 
Behandling i Utvalg for plansaker 24.03.2021: 
Følgende hadde ordet ved behandling av saken: 
Ståle Solberg (SaFoSa), Christer Ryen (Ap), Tor Egil Brusevold (Ap), direktør samfunn 
Sigmund Vister  
 
Representanten Ståle Solberg (SaFoSa) ba om følgende protokolltilførsel: 
Det skal i planen vurderes alternativ etterbruk der arealet benyttes som næringsareal.   
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Utvalgsleder godtok protokolltilførsel fra representanten Ståle Solberg (SaFoSa). 
 
Vedtak i Utvalg for plansaker:  
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for 
detaljregulering av Sarpsborg pukkverk AS slik det foreligger.  
 
Administrasjonen vurderer protokolltilførselen fra Ståle Solberg vedrørende Sarpsborg 
pukkverk i det videre arbeidet med arealplanen. 
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Fastsettelse av planprogram for Sarpsborg Pukkverk AS 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Svein M. Agnalt 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for 
detaljregulering av Sarpsborg pukkverk AS slik det foreligger.  
 
 
 
Vedlegg:  
1. Planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Sarpsborg Pukkverk 

AS, datert 16.10.2020, revidert 24.02.2021. 
 
 
 
Sammendrag: 
På vegne av Skolt pukkverk AS har konsulentfirma Feste NordØst AS oversendt forslag til 
planprogram for detaljregulering av Sarpsborg pukkverk AS til fastsetting. Forslag til 
planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet 
23.10.2020, og lå ute til 04.12.2020. 
 
Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende pukkverk mot øst og vest for å øke 
kapasiteten for mottak av rene masser. I tillegg foreslås å endre bestemmelsene for 
fyllingshøyde og hvilke typer masse som kan mottas innenfor eksisterende pukkverk. Dette 
vil gi bedre mulighet for avslutning, lukking og arrondering av uttaksområdet. Utvidelsen og 
endringene er i planprogrammet omtalt som alternativ 1. Foreslått utvidelse på LNF-område 
er i strid med både gjeldende og nytt forslag til kommuneplanens arealdel. Det innebærer at 
kommuneplanens arealdel må endres gjennom et nytt offentlig ettersyn, før en eventuell 
regulering av dette området kan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Innspill ved offentlig ettersyn er i alt vesentlig tatt til følge og innarbeidet i planprogrammet. 
Flere av utredningstemaene er supplert, og det er lagt til et nytt utredningstema Sikring og 
utnyttelse av mineralforekomsten. Innspill fra Viken fylkeskommune om å konsekvensutrede 
flere alternativer er ikke tatt til følge. Det knytter seg ikke innsigelser til planprogrammet, som 
kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. Planprogrammet beskriver grunnlaget, ønsket 
formål med reguleringsarbeidet, planprosessen, medvirkning, omfang og temaer som skal 
konsekvensutredes. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at planprogrammet fastsettes slik det foreligger.  
 
Utredning: 
Arbeid med detaljregulering av Sarpsborg pukkverk er igangsatt. Planområdet ligger ved 
Hauge i Skjeberg, ca. 6 km sør for Sarpsborg sentrum på vestsiden av E6, og omfatter 
eksisterende detaljreguleringsplan for Sarpsborg pukkverk (vedtatt 10.11.2011, planID: 
37009). Reguleringsplanen utarbeides av Feste NordØst AS på vegne av Skolt Pukkverk AS.  
 
Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende pukkverk mot øst og vest, slik at 
arealene kan brukes til deponering av rene masser. I tillegg ønskes det innenfor 
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eksisterende pukkverk å endre på gjeldende fyllingshøyde, og hvilke typer masser som kan 
mottas for deponering. Endelig igjenfylling av dagens uttaksområder kan først skje når 
regulert uttaksdybde er nådd. Disse endringene vil derfor gi bedre mulighet for avslutning, 
lukking og arrondering av uttaksområdet. Planområdet utgjør ca. 743,5 daa, hvorav 
eksisterende reguleringsplan har et areal på ca. 672,9 daa, slik at planarbeidet medfører en 
utvidelse på ca. 70 daa. 
 
I arealplanen er området avsatt til eksisterende råstoffutvinning, LNFR og med hensynssone 
reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Deler av arealet som foreslås utvidet er i 
kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan avsatt til formål LNFR, og 
formålsendringen vil være i strid med dette. Deler av arealet som foreslås utvidet mot øst er i 
utkast til ny kommuneplan foreslått underlagt hensynssone for bevaring av kulturlandskap 
H550_02 Oldtidsveien-Skjebergsletta. For hele arealet som foreslås utvidet mot vest, og 
deler av arealet som skal utvides mot øst, er det i utkast til ny kommuneplan foreslått 
hensynssone H530 hensyn friluftsliv. Det vil være sentralt i utredningen at tiltaket ivaretar og 
tilpasser seg hensynet til at kulturlandskapet ikke skal forringes, og at hensynet til 
eksisterende og fremtidig friluftsliv ikke skal svekkes. Utkast til ny arealplan har vært på 
høring. Dette reguleringsplanarbeidet utløser behov for ny vurdering og høring av det 
aktuelle området i arealplanen. Føringer som fremkommer i ny arealplan må følges opp i 
planarbeidet med pukkverket. Reguleringsplanen for pukkverket kan ikke legges ut på 
offentlig ettersyn før eventuelle konflikter for dette området i overordnet arealplan er løst.  
 
Krav om konsekvensutredning utløses fordi planarbeidet åpner for tiltak omfattet av § 8 
bokstav a) om planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Vedlegg II pkt. nr. 11 k) omhandler «Deponier for masse 
på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 masse». Videre er planarbeidet omfattet 
av både § 10 annet ledd bokstav a) (størrelse, planområde og utforming) og § 10 tredje ledd 
bokstav d) (større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål). 
Det er ikke krav om planprogram for tiltak omfattet av § 8 i forskriften, men det er i dette 
tilfellet likevel ansett som hensiktsmessig for å synliggjøre aktuelle tema i prosessen. 
 
Planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet 
og er hjemlet i plan- og bygningsloven. Det fastsatte planprogrammet skal legges til grunn for 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, og skal klargjøre premisser 
og rammer for planarbeidet. Planprogrammet skal redegjøre for alternativer og avklare hvilke 
forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planbeskrivelse med 
konsekvensutredning. 
 
Følgende alternativer skal utredes: 
 
Alternativ 0 (referansealternativet) 

Referansealternativet skal være en beskrivelse og analyse av hvordan utviklingen vil 
bli dersom dagens situasjon og rammer videreføres, som er drift av området i henhold 
til gjeldende reguleringsplan for Sarpsborg pukkverk. 
 

Alternativ 1 (planområdets maksimale deponikapasitet) 
Alternativ 1 medfører maksimal utnyttelse av områdets deponikapasitet når andre 
arealbruks- og verneinteresser er tilstrekkelig hensyntatt. 

 
Følgende utredningstemaer skal belyses i konsekvensutredningen: 

• Geoteknikk og områdestabilitet 
• Biologisk mangfold 
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• Vannhåndtering og vannkvalitet 
• Forurenset grunn 
• Landskap 
• Kulturminner 
• Friluftsliv 
• Trafikale forhold 
• Støv og støy 
• Sikring og utnyttelse av mineralforekomsten 

 
Delegeringsreglementet gir kommunedirektøren myndighet til å avgjøre at planprogram for 
reguleringsplaner skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring – jf. pbl § 4-1. 
 
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart, og 
ble annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og på kommunens nettside 23.10.2020. 
Høringsfristen var 04.12.2020. 
 
Følgende kom med innspill til planprogrammet og / eller innspill planarbeidet: 
 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
• Norges vassdrags- og energidirektorat 
• Elvia 
• Statens vegvesen 
• Viken fylkeskommune 
• Fylkesmannen i Oslo og Viken 
• Direktoratet for mineralforvaltning 

 
Sammendrag av innspillene og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i planprogrammet er 
innarbeidet i planprogrammets kapittel 7. Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere 
Fylkesmannen) har gitt innspill til kapittel 1 Om arbeidsopplegg og metode, samt oppdatering 
av nasjonale og regionale føringer som er innarbeidet i planprogrammets kapittel 3 Rammer 
og premisser for planarbeidet. Beskrivelse av dagens situasjon er tatt inn i kapittel 2 etter 
innspill fra Viken fylkeskommune. 
 
Videre er det i kapittel 4 aktuelle problemstillinger og utredningsbehov innarbeidet innspill til 
suppleringer, presiseringer og utdypninger til flere av de definerte utredningstemaene, 
herunder Vannhåndtering og vannkvalitet, Friluftsliv, Trafikale forhold og Støv og støy. Blant 
annet er utredningstema Landskap, etter innspill fra Viken fylkeskommune og 
Statsforvalteren, supplert med særlig oppmerksomhet på virkninger for det åpne 
kulturlandskapet fra Skjebergsletta. Statens vegvesen mener at eventuelle konsekvenser 
som påvirker E6 må inngå i utredningen. Dette er derfor innarbeidet i utredningstemaene 
Geoteknikk og områdestabilitet og Landskap. 
 
Et nytt utredningstema sikring og utnyttelse av mineralforekomsten er innarbeidet i 
planprogrammet som følge av innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning. Direktoratet har 
påpekt at viktigheten av mineralressursen er av nasjonal betydning, og fremlegger at tiltak 
som kan være i konflikt med fremtidig utnyttelse vil gi grunnlag for eventuell innsigelse. Det 
er derfor viktig å utrede at deponering ikke kommer i konflikt med videre utnyttelse av 
mineralressursen.  
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Statsforvalteren har påpekt at forhold knyttet til forurensningsloven og avfallsforskriften vil 
være sentralt ved mottak av deponeringsmasser. Det er derfor tilført et nytt kapittel 6 Krav til 
utredninger etter annet lovverk. 
 
Innspill fra Viken fylkeskommune om å konsekvensutrede flere løsningsalternativer er ikke 
tatt til følge. Fylkeskommunen mener at utredning av flere alternativer i større grad vil 
synliggjøre muligheter for å redusere konsekvenser. Kommunedirektøren viser til at det er et 
kjent behov for deponikapasitet i regionen, samtidig som mineralressursen innenfor 
planområdet er vurdert til å være av nasjonalt viktig betydning. Kommunedirektøren anser at 
konsekvenser og muligheter som følge av tiltaket vil bli tilstrekkelig utredet gjennom 
prosessen beskrevet i planprogrammet. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at planprogrammet fastsettes slik det nå foreligger. 
 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ingen for Sarpsborg kommune.  
 
 
Miljø: 
De miljømessige konsekvensene vil bli beskrevet gjennom planprosessen. 
 
 
Folkehelse: 
Konsekvenser for folkehelse vil bli beskrevet gjennom planprosessen. 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 26.mars 2021 
Ida Odsæter 
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