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Hva er regionalt planmøte?

I PBL §5 - 3 gis det en oppfordring til fylkeskommunen, som regional planmyndighet om å ta ansvar
for ledelse og sekretariat for «Regionalt planforum». I Østfold har dette fått navnet «Regionalt
planmøte».

Dette er et forum hvor statlige, regionale og kommu nale interesser klarlegges og søkes samordnet
i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer. Hensikten med møtet er gjensidig
informasjon, drøftinger og avklaring av planspørsmål og sektorinteresser mellom kommuner,
fylket og sektormyndighet er. Regionalt planmøte kan bidra til bedre samordning av forskjellige
interesser og syn, raskere avklaring og en mer samstemt praksis i plansakene i fylket.

Regionalt planmøte har ingen besluttende myndighet, og det har heller ingen formell
meklingsfunksjo n.

Det skrives korte, punktvise referater fra regionalt planmøte. Disse må leses og forstås i lys av
møtets rolle og hensikt.

Nedenunder gjengis kort trekk fra kommunens presentasjon i møtet:
• Oppstart 2016, med Rieber som konsulent
• COWI overtatt 2019. Planprogrammet er revidert.
• Kommunen har dialog med naboer til forurensning og støy.
• Saken er ikke sendt Mattilsynet.
• Området er ikke koblet til offentlig avløp.
• Det er ønske om å utvide klubbhuset.

Nedenunder gjengis korte trekk fra COWI sin presentasjon i møtet:

Innspill gitt i møtet er lagt inn med kursiv for hvert tema



Intensjonen med planarbeidet

• Intensjonen med arbeidet er tre - delt:
o Sikkerhet i fht skyting
o Avbøtende tiltak i fht støy
o Ta mot rene masser for deponering

ØFK: Formålet med planen er ikke tydelig i planprogrammet, hvor det fremkommer at det er sikkerhet
og støy som er hovedbegrunnelsen for planen. Deponi er ikke nevnt som formål. Uheldig at
terrengopparbeidingen er foretatt først, før støyutredningene er gjo rt. ØFK sitt innspill ved varsel om
oppstart var å få synliggjort hvilken masseoppfylling som var nødvendig som sikkerhets/støytiltak, og
hva må regnes som “rent deponi”? Graden av oppfylling står ikke i forhold til behovet ut ifra
støyforholdene.

VK: Bek refter at dette er interessant kunnskap å få også for kommunen.

COWI: Bekrefter at en vesentlig del av tiltaket handler om deponering av masser, og at det er gjort
avtale med Åsland pukkverk om mottak av rene masser. Hensikten om deponering skal komme
tyde ligere frem.

Oppfylling av masser

• Tot 300 000m3 rene masser skal tilføres

FM: Over hvor lang tid vil oppfyllingsarbeidet pågå?

COWI: 200 turer/dag, og ca 10 m3 pr/lass. Lang oppfyllingsperiode på 2 - 3 år.

FM: Peker på at banen er godkjent i dag, minimumskravene er oppfylt, og det er i utgangspunktet
ikke er behov/krav om noen oppfylling.

FM: Det er sannsynligvis behov for egen tillatelse etter forurensningsregelverket for lagring av rene
masser . Krever tillatelse fra FM på grunn av dammene i områd et. .

COWI: Det skal lages miljøoppfølgingsprogram, hvor dette vil være tema.

FM: Det er behov for mottakskontroll av massene.

Støy

ØFK: Savner bestemmelser om driftstider i anleggsfasen. Når skal det tillates tilkjøring av masser og
dumping av masser?

FM: Er det tilstrekkelig at det vises til at T1442 skal følges (angir støygrense), eller gir det bedre
styring å angi tidsbegrensninger over uke/døgn?



FM: Støyutredninger viser at gul støysone krymper. Dette er positivt for hyttene i området og for
rekreas jonsområdene rundt. Rød støysone krymper også i skyteretningen, men både gul og rød
støysone øker vestover. Hva er grunnen til dette? Burde vært utredet ulike alternativer som underlag
for støyutredningen.

ØFK: Savner også alternativvurdering for ulike stø ytiltak for å dokumentere det reelle behovet for
støyskjerming.

COWI: Følger opp dette punktet som del av videre arbeid.

Dammer og biomangfold

• Eksisterende dammer foreslås flyttet, og hensynssonene er i realiteten ikke en “ren
bevaring”. Det har vært regi strert salamander tidligere, men er ikke registrert i 2017 eller
2019.

FM: Salamander har relativt stor aksjonsradius, og trenger nettverk av dammer. Dersom det ikke er
brukt felle eller hov, kan man ikke uten videre regne med å registrere salamander i området.

FM: Reetablering av dammer innenfor fyllingene vil ikke nødvendig vis være en god erstatning. Vil
ikke ligge som del av nettverket av dammer. Salamanderne vil ikke bevege seg over de høye vollene
for å finne nye dammer. For at dette skal være et a vbøtende tiltak bør dammene etableres utenfor
fyllingene.

COWI: Vil vurdere å runde av vollene på utsiden for å få plass til dammer utenfor.

Trafikk, frisikt, vann/avløp

SVV: Mangler frisiktsone på plankartet ved søndre adkomst? Bør lage hensynssone for å vise
frisiktsone

COWI: Hensynssone er ikke lagt på der det er vegformål, her er kun linjesymbol nyttet.

COWI: Konsulent skal sjekk opp om det er offentlig vann til området.

Avrenning og forurensning

FM: Det er eksi s terende grunnforurensninger. Hvordan hå ndteres dette?

COWI: Skal legges duk oppå massene. Minst mulig graving i eksisterende masser.

FM: Kommunen er grunnvannsforurensningsmyndighet. Mener kommunen dette er godt nok?

VK: Forurensning er viktig tema, som skal følges opp på en god måte i det vide re arbeidet.

FM: Frykter at dersom man legger store mengder masser oppå forurenset grunn, så får man en
uheldig situasjon med masser som lekker forurensning over lang tid. Ikke realistisk at så store



mengder masser fjernes for å rydde opp i dette senere. Må ha kontroll på vannstrømmene slik at
forurensning ikke vaskes ut.

COWI: Har utarbeidet tiltaksplan før arbeidet med reguleringsplanen startet. Rapporten konkluderer
med at det ikke lekker.

VK: Etterspør om dette er reelt. Det er registrert forurensning er også på utsiden av skytebanen.

MAT.: Er det private brønner i området?

VK: Kommunen har fått innspill fra nabo om brønn i området som har vært i bruk tidligere.
Forurensningsfare i forhold til brønner må vurderes.

FM: KU svarer ikke ut fremtidig situas jon. Planbeskrivelsen beskriver ønsker om drenering/grøfting.

COWI: Usikker på behovet for dreninger/grøfting. mulig oppfylling er tilstrekkelig. Skal sjekkes ut i det
videre arbeidet.

MAT: Er vann til hyttene en utfordring? Store blyforekomster i området.

COWI: Hyttene ligger 1,5 km unna. Regnes ikke som utfordring i fht drikkevann. Området er i
tiltaksklasse 5, men verdiene faller fort over relativt kort strekk.

Vegetasjon og landskap

FM: Ser ut til å ikke være samstemthet mellom bestemmelser og kartet n år det gjelder utforming av
vegetasjonsskjermer.

C OWI: Har registrert mis - matchen, og skal rette forholdet.

ØFK: Baserer planforslaget seg på at vegetasjonen utenfor planområdet ivaretas for at virkningen
skal bli som beskrevet?

COWI: Har tatt høyde for at de ikke har hånd om området på utsiden. Mener oppfyllingen vil bli
synlig fra noen lavereliggende kulturlandskapsområder, men at åsdrag vil bryte opp og dels skjerme
for tiltaket. Det er tatt inn bestemmelser om pålegging av vekstjordlag, mens stedegen vegetasjon
skal vandre inn over tid.

FM: Viktig å ha kontroll på masser som føres inn som fyllmasser/vekstjordlag, og at det ikke nyttes
masser med frø fra svartelistede arter. Finnes forskrift om dette, men må også følges opp i praksis.

COWI: Det er tatt inn egen bestemmelse om dette.

Annet

• Dersom noen vil ha avklaringer hos COWI før uttalelse sendes, må henvendelse rettes til
konsulenten så raskt som mulig, dvs. i løpet av 1 dag/2 dager.



• FM har bedt om utsatt frist til mandag 18. ØFK har tidligere bedt o m utsatt first til 13. Nov.,
men fikk bekreftet i møtet at også ØFK kan gi sin uttalelse innen 18.nov.


