
 
 
 
 
Forum for Natur og Friluftsliv Østfold    Skjærhalden, 22/2-2017 
Vadbenken 8 
1680 Skjærhalden 
 
Moss kommune 
Boks 175 
1501 Moss 
post@moss.kommune.no 
  
 

 

Høringsinnspill til detaljregulering for Solgård avfallsplass. 

Forum for Natur og Friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom ti frivillige 
organisasjoner. Vi jobber for å ivareta friluftslivs- og naturinteressene i fylket, og i denne 
uttalelsen representerer vi DNT Vansjø, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold og 
Naturvernforbundet i Østfold. 

Vi ønsker å gi følgende innspill til planen: 

1. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag  

Retningslinjen gjelder vernede vassdrag, herunder Mossevassdraget som ble vernet i 
Verneplan I for vassdrag 06.04.1973. Retningslinjen skal legges til grunn ved behandling 
etter pbl. Retningslinjen gjelder selve vassdraget med sideareal på̊ inntil 100 m, samt 

andre deler av nedbørsfeltet som har betydning for vassdragets verdi. Mossevassdraget 
ble vernet på generelt grunnlag for å unngå ytterligere kraftutbygging. Planområdet ligger 

i sin helhet innenfor vernesonen.  

Kommentar:  
Under behandlingen av Verneplan I for vassdrag foreslo daværende Kontaktutvalget for 
vassdragsreguleringer området "Mosseelva med Vannsjø varig vernet fordi de kjente utbyggingsinteressene 
er ubetydelige, mens verneverdiene er vesentlige". Hovedstyret førte vassdraget opp på listen over 
objekter hvor det ikke kjente til utbyggingsinteresser. Fylkesmannen og fylkesfriluftnemnda i Østfold 
hadde ikke merknader til forslaget. Departementet (daværende Industridepartementet) hadde ikke noe 
imot varig vern. (St. prp. nr. 4. 1972-73: Om verneplan for vassdrag). 
Vassdraget ble altså ikke vernet bare fordi det ikke var kjente kraftinteresser, men også fordi 
verneverdiene er vesentlige. Friluftsinteressene i området er betydelige, og vassdraget er stadig under 
press fra utbyggingsprosjekter. Vi synes man bør se på summen av disse prosjektene i sammenheng 
for å få et totalt bilde av trusselen mot Vansjø-området som er et av de viktigste friluftsområdene i 
regionen.  

 



7.2.4 Landskap 

Områdets visuelle omgivelser, både nært og fjernt, og tiltakets virkning på disse skal 
beskrives, illustreres og vurderes. Det er særlig forholdet til Vansjø, og det visuelle 

uttrykket fra sør som er viktig. Grunnlaget for arbeidet skal være befaring i området, 
kart og bilder, ev. tidligere utførte utredninger.  

Som del av planbeskrivelsen skal det lages en illustrasjon som viser hvordan området vil 

fremstå i fremtiden. Det vil bli laget en 3D-illustrasjon og snitt som viser deponiet i 
sammenheng med sine omgivelser.  

 

 
Kommentar: 

I Mosseregionens felles plangrunnlag 2011-2022 som gjelder for Moss, Rygge og Våler, 
er ett av delmålene at Vansjø skal utvikles og bevares som villmarks- og naturområde. 

Sørlige delen av planområdet omfattes av hensynssone for landskapet rundt Vansjø. Vi 

ser med bekymring at antallet tiltak som endrer landskapet rundt det verna vassdraget 
blir stadig flere. Vi er redd for at opplevelsen av å være i et stille og relativt urørt 

naturområde vil forsvinne med den gradvise utbyggingen av næringsarealer i området. 
Ref. også omdiskuterte byggehøyder på Europris-lageret i samme kommune. 

Illustrasjoner som skal brukes for å beskrive tiltakets innvirkning på omgivelsens må ta 

utgangspunkt i reelle siktelinjer fra området, og ikke bare ut i fra eventuell synlighet fra 
båt.  

 

 
7.2.5 Friluftsliv 

Området sør for planområdet ligger populære områder for friluftsliv, på land og i vann. 
En turvei passerer øst-vest sør for planområdet. Utredningen skal redegjøre for tiltakets 

konsekvenser for friluftsliv.  

 
Kommentar: Alt i dag er det en negativ opplevelsesverdi på eksisterende turvei når 

en passerer tett inn til avfallsplassen mellom Mosseelven og Mosseporten. Dette er på 
grunn av plastrester som vinden har ført med seg, skjemmende innsyn, lukt og støy. Ved 

utvidelse av avfallsplassens areal, som omsøkt, vil denne negative opplevelsen bli 

forsterket.  En vil naturlig nok i mindre grad benytte turveien som rekreasjon og 
også som sykkelvei til og fra jobb. 

Traseen fra Årvold til Mosseporten er et utmerket alternativ for myke trafikanter som for 
eksempel vil ta snarveien her til og fra jobb, men synes i planen lite hensynstatt. 

 

 
7.2.3 Forurensning til grunn, luft og vann 

Det er etablert et omfattende miljøovervåkningsprogram på Solgård avfallsplass. Det tas 

jevnlig prøver av sigevann, grunnvann og overflatevann. Tilsvarende miljøovervåking 
videreføres.  

Det skal utarbeides en delutredning som omtaler dagens forurensningssituasjon på/fra 
anlegget, med tanke på luftforurensning og forurensning til grunn og vann. Videre 

skal det vurderes hvilke konsekvenser en utvidelse i tråd med planforslaget vil ha på 

tema forurensning. I delutredningen skal det gjøres rede for hvilke tekniske og praktiske 
tiltak som er vurdert for å hindre utlekking av farlige komponenter til grunn, luft og 

vann. 
 

Kommentar: Eksisterende overvannsbehandling fra avfallsanlegget og områdene rundt er 
tydelig utilfredsstillende. Etter en befaring i Noretjern og Norebekken avdekkes svært dårlig 
vannkvalitet. Det er igangsatt arbeid med ledningsnett i turstien på østsiden av 
avfallsanleggene. Verdiene av den nærliggende delen av turområdet og turstien til 
avfallsanlegget med utvidelse vil ytterligere redusere naturområdet og friluftslivet. Det er 
allerede i dag registrert avfallslukt og forurensning i bekken som dreneres til Mosseelva. 



Det må iverksettes styrket overvåking av forurensning fra avfallsområdet og det må 
utarbeides et analyseprogram med blant annet PFOS og flammehemmere som har vært 
brukt i materialer som er deponert i området.  
 
 
 
Brevet sendes kun elektronisk. 
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Nina Frydenlund 
Fylkeskoordinator FNF Østfold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FNF er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:  
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, DNT 
Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og 
Østfold Botaniske Forening. 


