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Til berørte naboer, gjenboere, offentlige instanser      12.11.2019  
 
 

Ertevannveien 208,Rakkestad /VEAS Rakkestad 
Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig 
ettersyn av planprogram 
Dette er et varsel om at Siv. Ing. Helge Andreassen AS starter opp planarbeid for Ertevannveien 208, 

128/85-1, og at planprogrammet sendes til offentlig ettersyn. Plikten til å varsle om dette er hjemlet 

plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Området er i dag regulert til LNF. Hensikten med 

planarbeidet er å omregulere et tidligere område avsatt til LNF som utbyggbar tomt for næring. VEAS, 

Vestfjorden Avløpsselskap, ønsker å etablere et mellomlager for slam. 

På vegne av VEAS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kjent igangsetting av 
planarbeid for område avsatt til mellomlagring av slam, arealplan-ID: 01282020001.  
 
Planområdet er på ca 107 mål på eiendommen Gbnr: 85/1 og ligger på langs Ertevannveien 
Rakkestad , 1,7 km sør-øst om avkjørselen fra 22 Sarpsborgveien. Tomten er eid privat og VEAS 
kommer til å inngå leieavtale med grunneier (dette for at man ikke skal kunne endre type næring på 
området). Området ligger ca 6,5 km fra Rakkestad sentrum og er i dag avsatt til LNF-område.  
 
 

 
 
Figur 1 Oversiktskart og planavgrensning   Figur 2: Tidlig/foreløpig skisse illustrasjonsplan 

 

 
 

VEAS-jord er stabilisert og hygienisert slam som også er tilsatt kalk. I henhold til 

Gjødselsvareforskriften er VEAS-jord et jordforbedringsmiddel med gjødsel- og kalkeffekt. VEAS-jord 

brukes på korndyrkingsarealer over store deler av Østlandet. Slik returneres næringsstoffer og 

organisk stoff til kretsløpet. VEAS-jord produseres og kjøres ut fra anlegget på Bjerkås i Asker hver 

dag hele året. Gjødselvareforskriften regulerer når produktet kan spres, bla. kan produktet bare 

spres på tint og snøfri jord. Dette innebærer at VEAS-jord må mellomlagres mellom produksjon og 

spredning det meste av året. Slik mellomlagring skjer både på/ved spredearealet og på egne 

lagringsplasser.  
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Det tas noe areal dyrkbar mark til adkomstvei til området, areal tidligere avsatt til LNF vil bli re-
lokalisert i planen. Rundt anlegget vil det avsettes buffersone slik at man bevarer landskapsbildet. På 
tomten vil det etableres et lukket bygg slik at man kontrollerer luktsituasjonen (det vil også gjøres 
luktreduserendes tiltak). Ved å bygge tak over slamlagringen vil man også få en bedre kontroll over 
håndtering av overvann. Avkjørsel til reguleringsområdet vil skje fra eksisterende fylkesveien 
Ertevannveien.   
 
Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- 
og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.2017 og 
planprogram. Aktuelle utredningstemaer vil være overvann, forurensning til grunn, lukt, landskap og 
fjernvirkning, naturmangfold, landbruk og trafikk.  
 
Varselet og planprogram kan også ses på kommunens hjemmeside, planID: 01282020001/ plannavn: 
”VEAS Rakkestad”.  
 
 
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Siv. Ing. Helge Andreassen as, epost: erik@habb.no, 
telefon 47 20 34 21. 
 
Planforslaget er tenkt å være ferdig utarbeidet vår 2020 og behandles da i formannskapet. Ved 
vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn er det mulighet for å komme med innspill til 
forslaget. Varsel om offentlig ettersyn sendes til berørte naboer, gjenboere, offentlige instanser og 
andre berørte parter og hvor fristen for uttalelse til planen er på 6 uker.  
 
 
Frist for merknad til oppstartsvarselet er 24.12.2019  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Med hilsen 

Siv.ing. Helge Andreassen AS 
Helge Andreassen 
 


