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Halden kommune innleder:  
Ved rullering av kommuneplanen i 2011 kom det inn flere innspill om masseuttak og byggeråstoff. Flere 
problemstillinger gjorde at nye områder ikke ble tatt inn i kommuneplanen den gangen. Siden 2011 har 
behovet for masseuttak til byggeråstoff blitt mer aktuelt, ettersom eksisterende masseuttak i Svingen-
området vil gå tom for masser tidligere enn antatt. Kommunen anslår at man vil gå tom for egnede masser i 
Svingen i løpet av 6-8 år, altså innen neste kommuneplanperiode. 
 
I 2018/2019 utarbeidet kommunen en delrapport for masseuttak. Rapporten er klar på hvor det ønskes 

masseuttak og deponier. Denne rapporten har også vært drøftet i regionalt planforum. Det ble meldt inn 

behov for utvidelse av Svingen for et 10-12 årsperspektiv.  

Det er ikke ønskelig med stor transport av masser gjennom byen, og det er derfor et behov for masseuttak 

nord-vest for byen med nærhet til E6. Masseuttak i områdene Bjørndalen nord og sør ble ansett som lite 

aktuelt blant politikere i utgangspunktet. Det har imidlertid vært vanskeligere å finne andre egnede områder 

og interesserte grunneiere, og innspillet fra Skanska og SG har blitt mer aktuelt.  

Overskuddsmasser fra Haug-området der det er varslet oppstart av områdereguleringsplan for 

næringsområde skal tas i bruk, men dette vil ikke være tilstrekkelig for å dekke råstoffbehovet på lang sikt. 

Kvaliteten på stein er vesentlig i saken og avgjørende for hva massene som tas ut kan brukes til. Aktører som 

Nordstone og Skanska er avhengig av en bestemt kvalitet for å produsere sine produkter.  

Kommunen ønsker reaksjoner og tilbakemeldinger til et eventuelt masseuttak vest for E6. 
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Kommentarer fra Viken fylkeskommune:  
- Det er noen misforståelser knyttet til langsiktig grense og arealpott. Før politisk behandling må dette 

ryddes opp i. Arealene kan ikke nødvendigvis byttes og flyttes på. En eventuell endring av langsiktig 
grense må vurderes opp mot flere viktige hensyn som skal ivaretas.  

- Å åpne et nytt område for masseuttak vest for E6 vil kunne føre til uheldig byspredning gjennom at 
man tar i bruk et relativt lite påvirket område. E6 utgjør i dag en fysisk barriere som kan ses på som 
en naturlig avgrensing av byen.  

- Estetikk og landskapsopplevelse kan bli negativt påvirket av masseuttak og næring på begge sider av 

E6. 

- På bakgrunn av kulturminneinteressene i området har fylkeskommunen vært negative til å åpne 

området vest for E6. Områdene ikke registrert, men det forventes å kunne finne mange automatisk 

fredete steinalderfunn. Svinesund er av nasjonal betydning for å forstå steinalder. Det har vært 

gjennomført mange inngrep øst for E6, og det er akseptert at det er tatt hull på dette området. På 

vestsiden av E6 er det derimot et stort sammenhengende intakt landskap. Hvis dette området tas 

inn vil fylkeskommunen vurdere å ha innsigelse til området.  

- Hensyn til trafikk er kun aktuelt dersom området skal utvikles.  

- Kommentar fra kommunen: Er klar over problematikk knyttet til arkeologi.  

Kommentarer fra direktoratet for mineralforvaltning:  
- Det er litt lite informasjon om ressursgrunnlaget i delrapporten. Vi forstår behovet for masser av en 

viss kvalitet. En kvalitet som kan brukes er en viktig forutsetning. 
- Bør unngå å blande sammen behovet for ressursen og etterbruk som næringsområde i diskusjonen. 

Ønsker drøfting om ressursbehovet og kvaliteten, mindre viktig om det er øst/vest for E6. Det er 
behov for mer arbeid med kunnskapsgrunnlaget for å etablere masseuttak. Ressursgrunnlaget må 
beskrives grundig dersom ressursen er begrunnelsen for å ta hull på området. 

- Kommentar fra kommunen: Kommunen samarbeider med Nordstone og regner med god kvalitet. 

NGU har også antatt mulighet for god kvalitet i området. Anerkjenner at kartlegginga per nå er 

mangelfull.  

Kommentarer fra Statsforvalteren:  
- Opptatt av at konsekvensene av et masseuttak minimeres. SF ønsker en god vurdering og drøfting, 

og redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort.  
- Enig med Vfk om føringer for arealer innenfor langsiktig grense. Det er viktige landbruksinteresser 

nord i Haug-området som uansett ikke bør bygges ut selv om området er innenfor langsiktig grense. 
- Mener det ikke er ønskelig å gå over på vestsiden av E6. E6 fungerer som barriere og områdene på 

vestsiden er mer uberørt. Dette er en diskusjon om byspredning.  
- Det er gjort noen artsregistreringer, interessant område for kartlegging etter NiN, viktig lokalt 

friluftsområde.  
- Kommentar fra kommunen: Vern av dyrka mark følges opp i områdereguleringsplanen. Det er en 

klar politisk forventning om å ivareta dette.   

Innspill fra NVE per epost i forkant av møtet:  
- Dersom det skal skje utvikling på området vil overvann være et viktig tema. Inngrep må ikke 

medføre erosjon i bekkeløp utenfor planområdet. Grunnvann vil også være et viktig tema.  
 

 
Diskusjon 
 
Behov for byggeråstoff 

- Håvard: Det bør gjøres en alternativvurdering. Må det etableres næring? Kan det utredes 
alternativer med kun masseuttak? Dette kan ses på som to separate alternativer.  

- Espen: Kommunen er opptatt av råstoff. Behovet for næringsarealer dekkes i Haug-området.  
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- Kari: enkelte verdier også uforenelig med pukkverk: arkeologi, landskap og estetikk. Fare for at 

området anses som klart for næringsområde – skaper press på utvikling av vestsiden. 

- Carl Henrik: Masseuttak kan gi press på næringsutvikling senere gjennom at området betraktes som 

allerede tatt i bruk. Transport og økonomi må veies opp mot forvaltning av naturressursene. Andre 

pukkverk må vurderes, i regional sammenheng. Dynamikken i markedet – ikke nødvendig med for 

mange tilbydere på samme sted. Avklarte områder må utnyttes godt – avhengig av etterspørsel.  

- Espen: Aktørene mener 3-4 km transport er akseptabelt.  

- Håvard: transport kan også medføre tap av kvalitet. Kvalitet på massene avgjør hva det kan brukes 

til.  

- Erik: Ønsker balanse mellom spredning og det å slippe å ta transporten gjennom bykjernen. Ligger 

bakpå i sonderinger av kvaliteten på stein i området. 

Arbeidsplasser 
- Sigrid: dreier det seg også om arbeidsplasser i kommunen? Eller selve massene? 
- Espen: steinkvaliteten er drivende. Leverer til store deler av Østfold fra Svingen. Men arbeidsplasser 

er også veldig viktig for kommunen – viktig å legge til rette for næring.  

Automatisk fredete kulturminner  
- Espen: Har det vært dialog om kulturminner mellom fylkeskommunen og Skanska tidligere? Er det 

riktig forstått at det kun handler om å måtte registrere kulturminner? 
- Sigrid: fylkeskommunen er negativ på grunn av det helhetlige steinalderlandskapet knyttet til 

Svinesund. Forventer mange funn hvis det blir registrering.  

Områder for masseuttak i kommuneplanen 
- Espen: hvordan skal kommunen håndtere mangelen på byggeråstoff?  

- Kari: Det er mange tema som er viktig i Halden kommune i kommuneplanen. Må ta stilling til om 

massehåndtering må på plass i denne planen som skal på høring. Er man ferdig med utredning av 

behov og kvalitet eller trenger kommunen et bedre grunnlag? Skal man for eksempel utsette 

kommuneplanen til dette er på plass? 

- Håvard: viktig med langsiktige planer og å avklare hvor man kan møte det langsiktige behovet. 

Kommunen kan ta kontakt med NGU for assistanse til kartlegging. Dette tar lang tid og det er en 

fordel å avklare aktuelle arealer i kommuneplan nå.  

- Carl Henrik: arealdelen kan endres underveis i perioden. Viktig å finne området med best mulig 

kvalitet.  

- Sigurd: Det kan være mulig å si noe om hvilke arealer man vil sondere allerede nå. Gi en 

forutsigbarhet og gode anføringer om hvilke vurderinger som skal gjøres. Mange muligheter, viktig å 

få varslet et behov for å jobbe videre med dette.  

- Håvard: mineralressurser kan legges inn som hensynssone og så kan man skrive noe om prosessen 

videre i kommuneplanen.  

- Kari: politikerne kan bestille et oppdrag om utredning selv om kommuneplanen vedtas – viktig å 

signalisere dette.  
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