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2 Innledning 
Planprogrammet er i hovedsak utarbeidet av COWI Fredrikstad september 2016, Siv. Ing. Helge 

Andreassen AS er ny aktør for reguleringsplanen og gjør derfor kun mindre endringer i 

planprogrammet.  Arbeidene med reguleringsplanen ble stoppet opp juli 2017 og har nå startet opp på 

nytt i 2019, dette medfører at mye av tidligere tekstdeler fra COWI sitt planprogram vil bli gjengitt og 

referert til.  

Hensikten med planen er å legge til rette for lagring av jordforbedringsprodukt som en mellomstasjon 

mellom produksjon og spredning på jordene. Et slikt mellomlager vil gi kortere transportetapper ved 

distribuering til kundene.  

2.1 Bakgrunn 

VEAS, Vestfjorden Avløpsselskap, ønsker å etablere et mellomlager for VEAS-jord. 

VEAS renser avløpsvann og produserer bla. VEAS-jord. 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.  

Eksisterende lagerplasser, på Isi i Bærum og på Badstua på Hadeland, har begrenset kapasitet og 

ligger langt fra aktuelle spredearealer. Dette betyr tidkrevende transport idet det stadig blir kortere 

tidsvinduet som er tilgjengelig for spredning.  

Lagring på/ved spredearealet forutsetter god fremkommelighet for transport. Dette har alltid vært 

utfordrende i perioder med nedbør og i vintre med manglende tele, og blir stadig mer utfordrende med 

endrede temperatur- og nedbørsforhold.  

Det er behov for en større lagringsplass, som ligger nær aktuelt spredeareal.  

Flere lokasjoner på Østlandet ble vurdert som alternative lagringsplasser. Følgende kriterier lå til 

grunn for valg av lokalisering.  

› Avstand til bebyggelse og tettheten på bebyggelsen i nærområdet.  

› Nærhet til relevante og store landbruksområder 

› Behov for slamproduktet og størrelsen på spredningsområdene med tanke på omfanget av 

næringsstoffer som tilbakeføres til naturen. 



 

› Nærhet til hovedveinettet 

Lokalisering nær VEAS er vurdert mot et alternativ nord for Lillestrøm og lokalisering i Rakkestad.  

Rakkestad kommune og Østfold for øvrig, har store aktuelle spredningsarealer. VEAS ønsker derfor å 

etablere et mellomlager sentralt i jordbruket i Rakkestad. Et lager i nærheten av VEAS-anlegget gir 

grunnlag for en effektiv transport frem til lageret. Utkjøringen fra lageret til kundene blir derimot langt 

mer tidkrevende. Selv om det finnes et marked nordover, anses det som enklere å organisere en 

effektiv transport østover gjennom Oslofjordtunellen, enn nordover via Oslo. Plasseringen gir et godt 

utgangspunkt for distribusjonslogistikken.  

Kartet under viser planområdets plassering i forhold til Rakkestad sentrum. Rakkestad sentrum er 

tettbebyggelsen i nord. Rudskogen motorsportsenter ligger sydvest i kartet. Planområdet er markert 

med mørk firkant. 

 

Figur 1 - Oversiktskart (Google 2016) 

(COWI, 2016, s7) 

Det har blitt avholdt forhåndskonferanse med Rakkestad kommune, det er også ønske fra 

planframstiller å gi en presentasjon ovenfor planmyndigheten.  

Nabomøter har blitt avhold med representant fra VEAS og grunneier tilstedet slik at berørte naboer har 

fått muligheten til innsyn i prosjektet og stille sine spørsmål før et offisielt nabovarsel går ut. 



 

 

2.2 Aktører 

VEAS er tiltakshaver og eier av prosjektet, mens Siv. Ing. Helge Andreassen AS er planfaglig rådgiver.  

3 Vurdering av utredningsplikt 
En reguleringsplan av dette omfanget omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger. Hensikten 

med forskriften er å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under utarbeidelsen 

av planer. 

Forskriftens § 2-4 tar for seg hvilke planer som skal konsekvensutredes. 

Dette tiltaket utløser konsekvensutrednings-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger § 2, bokstav 

d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål.  

(COWI, 2016, s9) 

3.1 Planprogram 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses 

som viktig i forhold til miljø og samfunn i denne sammenhengen.  

Relevante og realistiske alternativer for utvikling av området beskrives og det skal fremgå hvordan 

alternativene utredes i plan- og utredningsarbeidet. Med rammer i forskriftens § 7 og vedlegg IV vil det 

redegjøres for hvilke temaer som utredes. Temautredningene skal tydeliggjøre hvilken effekt de ulike 

alternativene vil få for miljø og samfunn. Metodene som skal benyttes fremgår av planprogrammet og 

rammene for utredningene er beskrevet slik at man senere kan ta stilling til om utredningsarbeidet er 

utført i samsvar med programmet.  

Planprogrammet redegjør også for planprosess med frister, deltakere opplegg for medvirkning, 

spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet legges ut til offentlig høring 

hvor alle berørte parter kan vurdere programmet og eventuelt komme med forslag til utredningstemaer 

og hvordan utredningen bør skje. Godkjent planprogram vil ligge til grunn for selve 

konsekvensutredningen.  

(COWI, 2016, s9) 

4 Prosess og medvirkning 

4.1 Planprosessen  

Under følger en liste over de viktigste milepælene i plan- og utredningsarbeidet for slamlageret i 

Rakkestad.  

› Oppstartsmøte med kommunen 



 

På oppstartsmøte legger kommunen frem rammer og føringer som planen må forhold seg til.  

› Forslag til planprogram 

Planprogrammet sendes på høring til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte 

parter/naboen og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Samtidig varsler prosjektet ny 

oppstart av planarbeidet.  

› Innkommende merknader 

Merknadene fra høringsrunden oppsummeres og kommenteres av planfaglig rådgiver i samråd med 

forslagstiller og Rakkestad kommune. Det skal redegjøres for hvordan innkommende merknader er 

vurdert og ivaretatt i det endelige planprogram. 

 

› Planprogrammet fastsettes av kommunen 

Planprogrammet fastsettes i Formannskapet.  

› Førstegangsbehandling 

Utarbeidet planforslag med konsekvensutredning sendes til Rakkestad kommune for 

førstegangsbehandling.  

Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring til offentlige myndigheter, 

interesseorganisasjoner, berørte parter/naboer og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.  

 

› Innkommende merknader  

Innkommende merknader oppsummeres og behandlers. Eventuell bearbeiding av planforslaget og 

justering/supplering av konsekvensutredning utføres.  

 

› Andregangsbehandling 

Planforslag med konsekvensutredning vedtas av Rakkestad kommune. Planen vil normalt først bli 

behandlet i Formannskapet, før det så blir behandlet og vedtatt av kommunestyret.  

(COWI, 2016, s11) 

4.2 Medvirkning 

Lovverket gir klare føringer for medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige myndigheter og andre 

sentrale parter i saken blir varslet gjennom brev. I tillegg annonseres planarbeidet i lokal presse, slik at 

også øvrige har mulighet til å følge med og/eller komme med innspill til planarbeidet. 

 

Medvirkning i dette prosjektet vil avhenge av innspillene fra høring og offentlig ettersyn.  

 

Rakkestad kommune bruker aktivt sine nettsider i forbindelse med pågående planarbeider, og alt 

planmateriale som legges ut til høring vil legges ut her. Planmaterialet vil også være tilgjengelig på 

kommunens servicekontor. Adressen til nettsidene er http://www.rakkestad.kommune.no  

(COWI, 2016, s11) 

 

 

 

http://www.rakkestad.kommune.no/


 

4.3 Fremdrift 

I denne planprosessen legges det opp til følgende tidsplan: 

 

› 18. september 2019: Oppstartsmøte mellom tiltakshaver og Rakkestad kommune 

› 23. sept.-08. okt. 2019: Informasjonsmøter med naboer og berørte parter. 

› November 2019: Forslag til planprogram - Varsling av oppstart/off. ettersyn 

› November 2019: Innspill fra høring – Gjennomgang og behandling av innspill fra høring.  

› Desember/Januar 2019: Fastsetting av planprogram (Rakkestad kommune) 

› Desember 2019: Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning 

› Januar 2020: 1. gangs behandling - Innsending av planforslag med konsekvensutredning til 

kommunal behandling 

› Mars 2020: Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning/ Åpent 

informasjonsmøte 

› Mars 2020: Eventuell justering av planforslag med konsekvensutredning etter offentlig ettersyn 

› April 2020: 2. gangs behandling - Planforslag med konsekvensutredning til kommunal 

behandling og vedtak 

Framdriftsplanen er ikke endelig og kan av ulike årsaker bli gjenstand for mindre eller større endringer. 

5 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger på Moenmosen i Rakkestad kommune. Avstanden til sentrum er ca. 6,5 km i 

luftlinje. Arealet er plassert innenfor hovedtyngden av jordbruksvirksomhet i kommunen. 

Veiadkomsten til Moen knytter seg til fv. 1214 som igjen har av- og påkjøring til rv. 111. 

Trafikkmengden på rv. 111 tilsvarer en ÅDT på 5400. ÅDT for fv. 1214 er estimert til 500. 

(COWI, 2016, s13) 

 



 

 

Figur 2 - Planområdet (Ortofoto norgeibilder) 

5.1 Bebyggelse og teknisk infrastruktur 

Bebyggelsen i nærområdet er boliger og driftsbygg knyttet til de tre nærmeste gårdsbrukene 
(Ihlebekk Søndre, Moen og Øverby Nordre). 

 

Fv. 1214 og øvrige veier, samt strømtilførsel til boenheter og driftsbygg utgjør den tekniske 
infrastrukturen i området.  

(COWI, 2016, s13) 



 

 

- RØDT illustrerer eiendommen til grunneier som rent juridisk vil direkte naboer. 

GRØNT viser all omkringliggende bebyggelse som også vil være berørt (påvirkes av lukt, støy, trafikk) 

BLÅTT viser herskende vindretning. 

GULT illustrerer fysiske berørte flater til prosjektet som genererer berørte naboer. Transportvei, 

adkomstvei til området og selve flatearealet til virksomheten.  

 

 

 

 

 



 

5.2 Eierforhold 

Lageret skal oppføres på eiendom gnr./bnr. 85/1. Adkomsten til lageret er tenkt opparbeidet i 

eiendomsgrensen mellom 85/1 og 86/1. 

 

Figur 3 - Eiendomskart 

VEAS har inngått festeavtale med grunneier på det aktuelle området på eiendom 85/1 og har ingen 

planer om å erverve grunnen.  

5.3 Landskap og vegetasjon  

Planområdet består av 2 koller med skog adskilt av et belte med fulldyrket jorde. Planområdet 

avgrenses mot sørvest og mot nord av fulldyrkede jorder og mot nordøst av et myrområdet. 

Vegetasjonen i område er hovedsakelig kratt og lyng. Kollene har skrint jordlag og fjell i dagen.  

5.4 Friluftsliv 

Området er ikke registrert som turområde i offentlig databaser. Det er heller ikke kjent bruk av området 

til friluftsliv eller rekreasjon.  

(COWI, 2016, s14) 

 



 

5.5 Naturmangfold 

Planområdet tilhører den biografiske regionen Boreal. I følge naturbase er det ingen kjente 

registreringer av særlige naturverdier innenfor planområdet.  

Myra som planområdet grenser til er en del av bekkefeltvannforekomst. Forekomsten heter 

Sildrebekken, som drenerer til Rakkestadelva. I følge Vannforvaltningsplan for Glomma, vedtatt 2015, 

er det risiko for at denne vannforekomsten ikke når målene om god økologisk tilstand.  

(COWI, 2016, s14) 

6 Overordnede rammer og føringer 
Under følger en opplisting av planer og føringer som gjelder for planområdet.  

(COWI, 2016, s15) 

6.1 Overordnet plan 

Fylkesplanen "Østfold mot 2050". 
Hovedformålene i fylkesplan for Østfold er levevilkår og folkehelse, verdiskapning og miljø. Planen gir 

generell arealstrategi for Østfold med kart der planområdet er vist som LNF-område. Fylkesplanens 

gjennomgående mål og strategier for indre Østfold dreier seg om videreutvikling av regionale 

samarbeid gjennom samordning av ulike virkemidler. 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma (2016-2021) 
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for både elver, innsjøer, kystvann og 

grunnvann. Forvaltningsplanen skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. 

Planen foreslår også en rekke tiltak for å beskytte vannforekomstene, blant annet for å redusere 

tilførslene fra landbruk. Løsninger for avrenning er sentralt i denne sammenhengen.  

Landbruksplan (2014-2024) 

Landbruksplanen for Rakkestad kommune beskriver dagens status, og belyser fremtidige muligheter 

og utfordringer for landbruket i kommunen. Innledningsvis er kommunen sårbar for negative endringer 

i rammevilkårene, som forhold til pris på råvarer og overføringer fra staten. I lys av dette må 

kommunen se på mulighetene for å utvikle nye produkter og tjenester i det man kaller bygdenæringer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommuneplanen (2011-2022) 

Planområdet er avsatt til LNFR – landbruks,- natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Det 

legges opp til videreføring av dagens bruk.  

 

Figur 4 - Utsnitt av kommuneplanens arealdel (Kartinnsynsløsning til Rakkestad) 

I kommuneplan for Rakkestad kommune angis følgende mål: 

› Ivareta en helhetlig overordnet arealplanlegging som ivaretar og styrker innbyggernes helse, miljø 

og trivsel i et langsiktig bærekraftig perspektiv. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.  

› Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, herunder vern av det geologiske og biologiske 

mangfoldet. 

› Prinsippet om universell utforming, barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming skal 

ivaretas i planleggingen og gjennom kravene til det enkelte byggetiltak.   

Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Det er ingen vedtatte, eller pågående arbeider med reguleringsplaner i, eller ved planområdet.  

(COWI, 2016, s17) 

 

 



 

 

6.2 Rikspolitiske retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 
Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er å oppnå en 

bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av 

kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt på å 

styrke sykkel og gange som transportform, effektiv utnyttelse av sentrale områder, bruk av 

eksisterende infrastruktur, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 
Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og 

unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov, samt å 

ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den 

enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 
Retningslinjene legger opp til en synliggjøring av områder med potensielle støyproblemer. En slik 

synliggjøring vil bevisstgjøre arealplanleggere og utbyggere på at spesielle hensyn til støy kan være 

nødvendig.  

Formålet med retningslinjene er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkende natur- 

og friluftsområder gjennom å: 

› anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende 

støykilder synliggjøres 

› gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor 

etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak 

› gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og 

utformes med tanke på å hindre nye støyplager 

(COWI, 2016, s18) 

 

 

 



 

 

6.3 Øvrig lovverk 

Planen kommer til å berøre sektorlovverk utover Plan- og bygningsloven. Forslagstiller anser følgende 

tilgrensende lover for å være relevante i saken.  

› Vannressursloven 

› Naturmangfoldloven 

› Forurensningsloven 

› Kulturminneloven  

(COWI, 2016, s18) 

7 Beskrivelse av tiltaket 
Tiltaket består av en adkomstvei samt selve anlegget som i hovedsak vil bestå av et eller flere lukkede 

lager og produksjonslokaler samt noe utvendige lager arealer for ufarlige strukturmasser (flis, 

hageavfall etc..) og ferdige jordprodukter med tilhørende nødvendige kjørearealer og andre 

sekundære støttefunksjoner. Som eksempler her kan nevnes ladestasjoner, biogass påfyllingsanlegg, 

anlegg for rensing og prøvetaking av overvann, vogntog vekt, div fasiliteter for personalet etc.  

Adkomstveien fra fv. 1214 blir mellom 300 og 400 meter lang avhengig av hvordan høydeforskjellen 

mellom jordet og lagringsflaten løses. Standarden på veien må dimensjoneres for vekten av et fullt 

vogntog (dog ikke modulvogntog). Veien vil trolig gruses fremfor å legge asfalt. Det legges opp til at 

mest mulig areal skal kunne tilbakeføres til dyrka mark dersom virksomheten opphører. 

All håndtering av slammet (så som mottak, bearbeiding, prosessering, kompostering etc) frem til ferdig 

produkt vil skje innendørs i et lukket lager- og produksjonsbygg. Vogntogene (Det vil kun være snakk 

om tung lastebil med tilhenger – verken semitrailer eller modulvogntog vil være aktuelt) som leverer 

slam til anlegget vil frakte slammet i lukkede containere og vil bli sluset rett inn i produksjonsbygget for 

mottak og avlessing (innendørs og med lukkede porter). På vei ut av anlegget så må alle vogntog 

passere gjennom et spesielt vannbad (med avspylingsmuligheter) hvor eventuelle slamrester blir 

vasket bort fra dekk og understell for å hindre spredning av slam til nabolaget. 

Anlegget vil også være gjenstand for mottak av andre typer råstoffer så som f.eks. flis eller hageavfall 

som vil bli brukt som strukturmateriell som tilsettes slammet.  

Det vil bli bygget et eller flere lukkede produksjons- og lagerbygg som vil ha en maksimal kapasitet på 

å håndtere en årlig mengde på ca 80 000 tonn slam.   

Området vil bestå av 2 naturlig adskilte arealer bundet sammen av en tverrvei som vil krysse beltet 

med dyrket mark der det gjør minst skade (det stikker opp 2 naturlige «holmer» midt mellom de 2 

arealene som skal planeres ut). De 2 kollene – eller mere korrekt beskrevet – terrengforhøyningene vil 

bli planert ut i en høyde som vil gi mest mulig massebalanse for prosjektet. Man har som ambisjon for 

prosjektet at ingen masser vil bli verken tilkjørt eller bortkjørt i anleggsperioden.  



 

Arealene vil bli bygd opp med et fast, kjøresterkt og vanntett dekke med nødvendig fall mot 

oppsamlingsrenner for overvann som vil føre overvannet videre til prøvetaking og nødvendig rensing 

før tilbakeføring til omkringliggende områder. Takvann vil bli ført ubehandlet til omkringliggende 

terreng.  

Mest mulig av eksisterende vegetasjon vil bevares i randsonen med blant annet urørte buffersoner 

mot tilliggende områder med dyrket mark. Dette vil i stor grad bidra til å dempe det visuelle inntrykket 

av anlegget. 

Garderobe med dusj skal etableres som en del av anlegget, samt sosiale oppholdsrom og muligheter 

for et kontor.  

Adkomst til anlegget vil bli sikret ved hjelp av kjøreport og et registreringspunkt/veiepunkt ved inn- og 

utkjøring fra anlegget. Fordi man har valgt å bygge et lukket produksjons- og lagerbygg så anser man 

ikke at det vil være et behov for inngjerding av området – kun lokalt ved deler av anlegget som kan 

utgjøre en helse- eller sikkerhetsmessig risiko. 

 

Bærekraft 
Prosjektet ansees å være et bærekraftig tiltak ved at det legger til rette for å føre næringsstoffer og 

organisk stoff tilbake til kretsløpet. Selve tiltaket vil samlet sett gi et lavere transportbehov. Anlegget gir 

mulighet for å overvåke vannkvaliteten og sånn sett oppdage eventuell avrenning. 

(COWI, 2016, s19) 

 

8 Utredningsbehov 

8.1 Generelt 

I dette kapitlet omtales utredningsalternativer, tema som inngår i konsekvensutredningen, samt øvrige 

tema som belyses i planbeskrivelsen. 

§ 7 i forskrift om konsekvensutredninger sier blant annet følgende om innholdet i en 

konsekvensutredning; 

 

 Konsekvensutredningen skal tilpasses plannivået og være relevant for de  beslutninger 

som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i  foreliggende kunnskap og nødvendig 

oppdatering av denne. Der hvor slik  kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i 

nødvendig grad  innhentes ny kunnskap. Konsekvensutredningen, herunder feltundersøkelser, 

 skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer  med relevant 

faglig kompetanse. 

(COWI, 2016, s21) 



 

 

8.2 Metode for konsekvensutredningen 

Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over vesentlig konsekvenser for utviklingen av 

planområdet i tråd med planforslaget. Måler er at eventuelle virkninger på miljø og samfunn er kjent for 

myndighetene når de skal fatte vedtak i saken.  

Resultatet av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak legges til 

grunn for innholdet i planforslaget.  

Konsekvensutredningen skal bygges opp av to hovedtrinn for hvert fagtema som utredes.  

› Beskrivelse og vurdering av dagens situasjon.  

› Beskrivelse, beregning og /eller vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvenser i forhold til 

referansealternativet.  

For hvert tema defineres influensområde. 

Aktuelle utredningstemaer er de temaene forslagstiller antar kan ha vesentlig betydning for miljø og 

samfunn, jfr. PBL § 4.2.  

Temaene landskap og lukt skal utredes. 

Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal vurderes.  

Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal avbøtende tiltak for hvert 

fagtema beskrives. Behovet for nærmere undersøkelser skal også vurderes.  

 (COWI, 2016, s21) 

8.3 Utredningsalternativer 

Konsekvensutredningen tar for seg 2 alternativer. 0-alternativet legger til grunn at slamlageret ikke 

bygges og et alternativ der anlegget lages med lukkede vegger og tak.  

8.3.1 Referansealternativet 

Referansealternativet (0-alternativet) defineres ut fra kommuneplanens føringer for bruk av området i 

dag og forventet utvikling innenfor gjeldende plan.  

Planområdet, samt områdene rundt, er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. Det legges opp til 

å opprettholde dagens bruk av planområdet og tilgrensende arealer.  

(COWI, 2016, s22) 

 



 

 

8.4  Utredningstemaer 

Listen over utredningstema fra forskrift om konsekvensutredning ligger til grunn for utvalget av aktuelle 

tema. 

(COWI, 2016, s22) 

8.4.1 Overvann 

Konsentrerte mengder av næringsstoffene i VEAS-jord kan ansees som forurensning. Overvann må 

derfor samles opp og renses. Arealet som kreves for å samle opp og håndtering av avrenning fra 

anlegget må beregnes. Utredningen skiller mellom overvann som har vært i kontakt med slammet og 

overvann fra flater uten slam.  

Utredningsbehov Hva slags renseanlegg må til for å hindre uønsket 

avrenning fra anlegget? 

Hvor stort areal kreves for å håndtere overvann uten 

å få uønsket avrenning fra anlegget?  

Metode 

 

Nedbørsdata brukes for å beregne 

avrenningsmengder. En klimafaktor brukes for å 

beregne fremtidige nedbørsmengder. 

Forurensningsmengde i avrenningsvannet beregnes 

ut fra målinger fra tester på det aktuelle vannet eller 

tilsvarende avrenningsvann.  

Behovet for utjevningsvolum dimensjoneres utfra 

simulering av avrenningsmengder og tillatt mengde i 

overløp. Foreløpig antas at 0 % av vannet kan slippes 

urenset til resipient. 

Grunnlag Nedbørsdata for målestasjon 3190 Sarpsborg. 

Erfaringer fra tidligere prosjekter, et 

komposteringsanlegg. 

SBR-anlegget dimensjoneres utfra organisk 

belastning. Sandfilteret dimensjoneres utfra dim. 

ukestilrenning. 



 

8.4.2 Forurensning i grunnen 

Konsentrerte mengder av næringsstoffene i VEAS-jord kan ansees som forurensning. Anlegget skal 

derfor bygges som et lukket system for å håndtere overvann. Siden det alltid vil være en viss risiko for 

avrenning fra lageret, skal virkningene av slik avrenning utredes.  

Utredningsbehov Det skal redegjøres for hvilke virkninger avrenning fra 

tiltaket vil få for tilgrensende områder. 

Metode 

 

Beskrivelse av dagens situasjon.  

Beregning av avrenning fra området som følge av ny 

utbygging. 

Beskrive hvilke konsekvenser avrenning får.  

Grunnlag Produktinformasjon og erfaringstall 

Beskrivelse av tiltaket 

(COWI, 2016, s23) 

 

8.4.3 Lukt 

Slammet er ikke helt fritt for lukt. Av hensyn til omgivelsene skal derfor omfanget av lukt vurderes og 

sees i sammenheng med dominerende vindretning. 

Utredningsbehov Omfanget av lukt fra anlegget skal estimeres. Det 

skal redegjøres for hvilken belastning dette kan 

utgjøre for omgivelsene.   

Metode 

 

  

Beskrive omfanget av antatt lukt fra anlegget.  

Dokumentasjon fra Innendørs håndtering, 

prosessering og lagring 

Grunnlag Erfaringstall og luktprøver 

(COWI, 2016, s24) 

 



 

8.4.4 Landskap og fjernvirkning 

Tiltaket skal etableres på en forhøyning i landbrukslandskapet. Fjernvirkning og opplevelsen av 

landskapsrommet utredes som tema i konsekvensutredningen. 

 

Utredningsbehov Det skal redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få 

for landskapet.  

Det skal redegjøres for fjernvirkning av tiltaket, dvs 

hvor synlig tiltaket vil være fra ulike ståsteder f.eks. 

fra omkringliggende gårdstun, og fylkesvei 1214. 

Videre skal det redegjøres for tiltakets endring av 

viktige landskapstrekk.  

Metode 

 

Fjernvirkning illustreres ved bruk av 3D modell av 

tiltaket. Det skal tas stilling til om andre ståsteder 

også bør inngå i landskapsvurderingen. 

For vurdering av landskap tar utgangspunkt i Statens 

vegvesen Håndbok V712 – Konsekvensanalyser. 

Grunnlag Befaring 

Ortofoto av området 

3D-modell av tiltaket 

(COWI, 2016, s24) 

8.4.5 Naturmangfold 

For å sikre at verdifulle eller særlig sårbare arter ikke går tapt som følge av tiltaket utredes 

naturmangfold som eget tema. 

Utredningsbehov Det skal redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få 

for naturmangfoldet.  

Metode 

 

For vurdering av naturmangfold tas det utgangspunkt 

i Statens vegvesen Håndbok V712 – 

Konsekvensanalyser. 

Det gjennomføres registreringer av naturtyper ved 

befaringer av området.  

Grunnlag Søkbare kartdatabaser 

Befaring og registrering 

(COWI, 2016, s25) 



 

 

8.4.6 Landbruk 

Noe dyrkbar matjord vil gå med for å etablere adkomstveien fra fv. 1214 og frem til tiltaket. 

Overordnede føringer tilsier at minst mulig landbruk skal bygges ned til andre formål.  

Utredningsbehov Det skal redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få 

for landbruket.  

Metode 

 

Det skal utarbeides et arealregnskap som viser 

avgang av jordbruks- og skogbruksarealer fordelt på 

dyrka mark, dyrkbar mark, skog og annet areal. 

Grunnlag Søkbare kartdatabaser, bl.a. bonitetsdata fra Skog & 

landskap 

 

8.4.7 Trafikk 

 

Man antar at slamlageret vil generer fra en til seks lastebiler i døgnet, avhengig av produksjon, dette 

skal utbedres i trafikkanalyse. Trafikken vil variere gjennom året, men vil normalt være størst i 

vinterhalvåret.  

Utredningsbehov Det skal redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få 

for trafikksituasjonen og trafikkavviklingen i området. 

Metode 

 

Beskrivelse av dagens trafikkmengder på fylkesvei 

1214.  

Beregning av trafikkmengder til og fra området som 

følge av ny utbygging. Vurdering av framtidig 

situasjon når det gjelder trafikkavvikling og 

trafikksikkerhet i området. 

Grunnlag Eksisterende trafikktall og ulykkesdata. Beregnet 

trafikk som følge av virksomheten i 

utbyggingsområdet 

 

(COWI, 2016, s26) 



 

9 Temaer og forhold som skal belyses i planbeskrivelsen 
I tillegg til utredningstemaer som nevnt i kapittel 0 vil øvrige tema bli beskrevet i planbeskrivelsen og 

konsekvensen av planforslaget vil bli vurdert. Listen er ikke uttømmende.  

 

› Barn og unges interesser 

› Håndtering av overvann 

› Støy 

› Friluftsliv 

› Kulturminner og kulturmiljø 

(COWI, 2016, s27) 

10 Risiko og sårbarhetsanalyse  
Det vil bli gjennomført en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) i tråd med krav i Plan- og 

bygningsloven. I ROS-analysen skal alle forhold som har betydning for planområdet vurderes. ROS-

analysen skal avdekke om tiltaket skaper ny, evt. økt risiko. Typiske situasjoner eller hendelser deles 

inn i naturrisiko, virksomhetsrisiko og sårbare objekter. 

I denne sammenhengen ansees avrenning som en risiko som må utredes.  

(COWI, 2016, s28) 
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