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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av DNT Vansjø, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening.

Massedeponi Risheimveien
plan‐ID 3018 66
Forum for natur og friluftsliv Østfold har følgende kommentarer til varsel om oppstart av planarbeid:
Tiltaket er i strid med overordnet plan, og planarbeidet omfattes av § 8 i forskrift om
konsekvensutredninger. Planområdet er på omtrent 480 dekar, og vi kan ikke se at det er gjort
rede for hvorfor akkurat dette området er spesielt egnet som massedeponi.
Friluftsliv:
Området omfatter en del av området Våler Varde som er kartlagt og verdsatt som et svært viktig
friluftsområde i kommunens egen kartlegging. Tiltak her vil spise av dette området og forringe
områdets verdi og karakter, som et relativt stort område som grenser helt til Mossemarka. Vi stiller
oss kritiske til at LNF-områder stadig omdisponeres til deponi eller næring, da dette fører til en
uønsket bit-for-bit nedbygging. Konsekvensutredningen må belyse avbøtende tiltak, og gjerne gjøres
i samråd med DNT Vansjø.
Naturmangfold:
Planområdet omfatter minst to myrer, en type natur som er svært viktig for et stort mangfold av
arter, karbonbinding og flomdemping. Nydyrking av myr er nå blitt forbudt og mange prosjekter har
som mål å restaurere myr som er ødelagt etter grøfting og uttak av torv. Disse myrene kunne vært
søkt restaurert i stedet for dekket til med masser. Vi anbefaler en befaring for å kartlegge eventuelle
arter som ikke tidligere er registrert. Det bør også regnes på utslipp av klimagass som følge av
tiltaket.
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Vannforvaltning
Vi forutsetter at regelverket i vannforskriften er kjent og at dette etterfølges, slik Fylkesmannen i
Oslo og Viken nevner i sin høringsuttalelse. Det er viktig at alle tiltak som er gjort for å bedre
tilstanden i Hobølelva, ikke forringes som følger av denne planen.
Regionale føringer:
Vi vil ellers vise til planretningslinjer for masseforvaltning fra fylkesplanen Østfold mot 2050. Det bør
sees på muligheten for gjenbruk av massene i stedet for å legge det i et deponi, og i og med at
tiltaket er i strid med overordnet plan bør dette sees på som en del av konsekvensutredningen.
Planretningslinje 2.4.4
Kommunene skal vurdere masseforvaltning i kommuneplanenes samfunnsdel og arealdel.
Vurderingen må drøftes interkommunalt.
Dette bør også tas med når saken vurderes av kommunen, og at plassering av så store deponier
ikke kan løses ad hoc.

Konklusjon
Masseforvaltning er et tema som stadig problematiseres i Viken. Ofte ser vi at planforslagene fører
til omdisponering av dyrka mark, viktige naturtyper som raviner, eller LNF-områder brukt til
friluftsliv. Problemet med massehåndtering bør sees på i en regional sammenheng og søkes løst i
den planen som skaper masseoverskuddet. Vi anbefaler at man venter med oppstart av
planarbeidet til kommuneplanens arealdel er ferdigstilt, og at alternative plasseringer utredes.
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