
         Referat 

Regionalt planforum   - Våler kommune – Risheimveien massdeponi 

 

Dato: 23.02.2021 

Referent: Kari Ottestad 

Til stede: Våler kommune: Anne Grete Øyehaug, Anders Mo.  Multiconsult: Elise 

Moen, Jørgen Langård. Råde graveservice: Terje Andersen, Kjell Arild Karlsen. 

Statsforvalteren: Torgeir Fagerstrand, Carl Henrik Jensen, Kjersti Stenrød. NVE: 

Susan Solbrå. Direktoratet for mineralforvaltning: Håvard Hammerstad, Henning 

Sigstad. Mattilsynet: Klaus Fotland. VFK samferdsel: Rikard O. Haugen, VFK 

kulturarv: Tryggve Csisar, Viken fylkeskommune miljø: Amra Kalac, VFK 

kommunale planer: Diana J. Hansen, Hilde Habberstad, Kari Ottestad 

Referent: Kari Ottestad 

Sendt: Våler kommune, SFOV, NVE, Mattilsynet, DMF 

Nedenunder gjengis kort presentasjon av reguleringsplanen og utfordringene med 

manglende avklaringer på overordnet plannivå. 

 

Bakgrunn for møtet: 

• Varsel om oppstart for reguleringsplan for Risheimveien massedeponi okt. 2020 

• Mottatt innspill om behov for avklaringer på overordnet nivå 

• Drøftingene i møtet i stor grad avgrenset til å være ene prinsipiell diskusjon om 

forholdet il overordnede planer. Utgangspunktet er behov for lokalt tilgjengelige 

deponier for lagring av rene masser. 

 

Våler kommune introduserte problemstillingen: 

- Startet i 2017, da kommunen fikk søknad om dispensasjon fra plankrav for 

massedeponi. Området var da 41 daa, tilrettelagt for 150 000m3. Kommunen innvilget 

dispensasjon for 16 daa / 50 000m3. Vedtaket ble påklaget – vedtaket ble opphevet av 

kommunen, som anmodet om regulering.. 

- Tiltakshaver ville varsle oppstart for 480 daa, noe usikkerhet i planutvalget, men 

oppstart på reguleringsplan ble akseptert.  

Presentasjon ved Multiconsult, Jørgen Langgård 

- Stor etterspørsel etter arealer for deponering av rene masser. Mangel på slike steder i 

Mosseregionen, noe som fører til kostbare og miljøfiendtlige løsninger med bl. a lang 

transport. 



- Råde Graveservice AS har inngått avtale med grunneiere ved Eng gård for å etablere 

deponi vest for gården. 

- Varsla oppstart i oktober 2020.  

- 480 daa planområde, hvorav vurdert at inntil ca 300 daa kan være aktuelt for 

deponering av masser.  

- Flere adkomstmuligheter fra fv blir vurdert.  

- Driftstid vil være ca ti år.  

- Ved avslutning skal området tilbakeføres til LNF med mål om mer dyrka mark enn det 

som er i dag.  

- Eksisterende arealbruk: skog, dyrka mark, noe næring, adkomstveier, Eng gård. 

Området er uregulert, avsatt til LNF-formål i kommuneplanen.  

- Mest sentrale punkter fått ved varsel om oppstart, fra VFK og SFOV: fraråding om 

oppstart av planarbeid. Avklaring gjennom kommuneplan anbefalt.  

- Retningslinjene i fylkesplanen sier at plassering av massemottak skal vurderes på 

overordna nivå på tvers av kommuner.  

- Masseforvaltning utredes ikke i kommuneplaner i andre kommuner i Mosseregionen, 

kun Vestby utreder. Råde, Moss, Våler utreder ikke. Det er en utfordring for bransjen 

at regionale føringer på området ikke følges, da det blir vanskelig å finne områder som 

er avklart for deponering av masser.   

- Det er beregnet et behov for å håndtere 2-3 000 000 m3 masse/år i Mosseregionen. I 

dag kjøres det masser fra mosseregionen til Fredrikstad. (Det beregnede behovet 

inkluderer ikke masser som følger av IC-utbyggingen) 

Nedenunder gjengis kort drøftingene i møtet: 

- VFK: 

o Forholdet til fylkesplanen: Ønskelig med avklaring på overordna nivå for å finne 

lokaliseringer med færrest mulig konflikter. Det gjelder i hovedsak masser som 

ikke kan brukes til noe annet.  

o Masser er i et samfunnsperspektiv en ressurs, og skal i utgangspunktet 

gjenbrukes i ht fylkesplanens retningslinjer.  

o Det er gjennomført en utredning på fylkesnivå, og det var et mål om at utfallet 

skulle være mer konkret enn det ble mht lokalisering.  

o Massehåndtering og -deponering er nevnt som tema i regional planstrategi for 

Viken, og skal håndteres videre i regional plan for areal og mobilitet.  

o I fm rullering av kommuneplaner er ikke alltid tematikken prioritert. 

Kommunene gjør sine vurderinger av hvilke tematikk som er mest presserende 

å få avklaring på i sine kommuneplanrulleringer.  

- SFOV: 

o Massene skal håndteres som en ressurs. Håndtering av masser må inn i tanken 

om sirkulærøkonomi.  

o Masseforvaltning bør planlegges fra før masseoverskuddet oppstår slik at 

overskuddet blir minst mulig ved å vurdere muligheten for: 

▪ gjenbruk på stedet 



▪ gjengjenvinning andre steder/hvor er det behov for utfylling?  Det vil bli 

masser som er å regne som avfall, men de skal begrenses til et 

minimum.  

▪ Før massene graves ut må det være en plan for håndtering.  

- Multiconsult: 

o En stor utfordring er kvikkleire, som ikke er egnet for gjenbruk. Råde 

graveservice har håndtert en del slike masser.  

- Råde Graveservice:  

o 80% av massene de håndterer er leire. Vanskelige å gjenbruke, men det blir 

skilt på ulike typer leire med mål om håndtere på ulike vis. Noe leire kan nyttes 

til for eksempel tetting av deponier for MOVAR/FREVAR. Dyrkingsjord kan ev tas i mot 

og mellomlagres for senere bruk som topplag for dyrking. 

- VFK: 

o Kan regulere i strid med kommuneplanen med de krav til prosess og utredning som da 

følger. Men er ønskelig med vurdering av flere lokaliteter, slik at man får oversikt over 

konfliktnivå og kan finne lokalitet med færrest mulig konflikter.  

- Våler kommune: 

o Kommunen peker på utfordring knyttet til realismen i utfallet av 

alternativvurderingen. Er det kurant at en privat oppdragsgiver skal vurdere sitt eget 

område opp mot andre områder i kommunen? Kan man tenke seg en innspillprosess 

fra andre områder/grunneiere i kommunen for å få en reel og troverdig vurdering av 

alternativene? Kommunen trenger å være trygg på at det er gjort en troverdig 

vurdering.  

- Multiconsult  

o Utfordrende å finne et godt egnet område hvor også grunneier er positiv til å ha et 

deponi. Er det mulig at kommunen initierer en sondering hvor grunneiere med 

potensielt egnede arealer kan melde seg – og at en har en uformell sondering av 

innmeldte områder? 

- Våler kommune:  

o Kan ikke svare entydig på dette i møtet her. Er ikke drøftet adm./pol. i kommunen. 

Hva tenker VFK og SFOV om en slik prosess? 

- SFOV 

o Hvilke ressurser kommunen skal nytte på dette tema må kommunen selv vurdere 

o Prosess etter PBL gir mest ryddige resultater. Kan ellers komme i en situasjon der det 

er utredet ulike alternativer, og hvor ingen aktører agerer på resultatet.   

o Får ingen avklaring i fht faktisk gjennomførbarhet. 

- VFK: 

o Problemstillingen er aktuell i flere regioner i gml. Østfold og i Viken generelt.  

o Støtter SFOV sin vurdering. Generell skepsis til alternativvurderinger som ikke følger 

plan og bygningsloven, da disse ikke gir noen reell avklaring av lokalisering. 

- Multiconsult:  

o Det kommer til å bli en del lignende saker pga høy byggeaktivitet. Uheldig at det ikke 

er avklaringer på overordna nivå å forholde seg til.  

- Mattilsynet:  

o Drikkevannshensyn er deres viktigste anliggende i denne saken. Hobølelva henger 

sammen med drikkevannsforekomsten Vannsjø. Skeptisk til deponering i nedbørsfelt. 



Må ses i sammenheng med kommuneplanarbeidet ellers. Viktig å få inn hensynssoner 

for drikkevann på kommuneplankartet, slik som i Moss og Råde 

o Viktig at massene er rene og at det er god kontroll med massene som tas imot.  

o Viser til kommunens ansvar iht §26 i drikkevannsforskriften.  

o Vansjø er drikkevannskilde til over 70 000 mennesker og er reservevannkilde for enda 

flere, og flere skal det bli. Viktig med tett dialog med vannverket/MOVAR.  

o Viktig at smittede masser (planteskadegjørere) ikke flyttes over kommunegrenser, 

floghavre mm.  

- NVE: 

o Det er kartlagt kvikkleirefaresone sør for Eng gård, og mulighet for marin leire inn i 

planområdet - med en lomme marin leire også lengre inn. Det er derfor behov for 

geoteknisk vurdering.  

o Berører vannløp i planområdet – krav om utredning etter Vannressursloven og 

aktsomhetsplikten gjelder. 

o Ligger i nedslagsfeltet til vernet vassdrag. 

- DMF:  

o Stiller spørsmål ved om dette allerede er et tiltak som skulle vært varslet? Uttak over 

500m3 skal meldes til DMF.  

o Positivt at det ses på gjenvinning av masser. Byggeråstoff skal ikke deponeres.  

- VFK Arkeologi:  

o Det er ikke registrert fredete kulturminner i planområdet. Sannsynligvis ikke store 

konflikter knyttet til kulturarv. Mulig behov for registrering, men antas at det ikke er 

mye å finne i området.  

- VFK Miljø:  

o Peker på konflikter med bekkelukking, dyrket mark, myr og at masser er en ressurs 

som bør gjenvinnes så langt det er mulig. Bør vurdere muligheten for mellomlagring 

for videre bruk. 

- Råde graveservice: 

o Kan kommunen ta opp ny tematikk i kommuneplanen? Kan politisk nivå i kommunen 

kontaktes for å få vurdert nytt tema i kommuneplanen? 

- Våler kommune 

- Administrasjonen jobber ut fra vedtatt planprogram for kommuneplanrulleringen, 

som lister opp tematikken for kommuneplanrullering. 

- Nye tema må avklares politisk. Det politiske nivå i kommunen er «neste kanal» for 

forespørsel til kommunen. 

 

 

 


