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Saksnr.: 2016/5829 
Dokumentnr.: 156 
Løpenr.: 88253/2019 
Klassering: Torbjørnrødveien 
Saksbehandler: Edvard Duvsete 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 29.05.2019 50/19 
Bystyret 20.06.2019 66/19 

 

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Thorbjørnrød 
massedeponi – arealplanID 0106 1151 – Onsøy 
Forslagsstiller: Råde Graveservice AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

reguleringsplan for Thorbjørnrød massedeponi, arealplanID 0106 1151, plankart datert 
22.12.17, sist revidert 26.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
22.12.17, sist revidert 26.04.19. 

 
Fredrikstad, 20.05.2019 

Planutvalgets behandling 29.05.2019: 

10 av 11 medlemmer tilstede under behandling av denne sak. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 29.05.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 
reguleringsplan for Thorbjørnrød massedeponi, arealplanID 0106 1151, plankart datert 
22.12.17, sist revidert 26.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
22.12.17, sist revidert 26.04.19. 

 

Bystyrets behandling 20.06.2019: 

Elin Tvete (Sp) fremmet følgende endringsforslag punkt 1 og nytt punkt 2: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

reguleringsplan for Thorbjørnrød massedeponi, arealplan ID 0106 1151, plankart 
datert 22.12.17, sist revidert 26.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
22.12.17, sist revidert 26.04.19, med følgende endringer: 
 
   §2.4 Driftstid i reguleringsbestemmelsene skal ha følgende ordlyd:  
Anleggsarbeid tillates kun mellom kl.0700 og 1900. I juli tillates anleggsarbeid 
mellom kl.0700 og 16.30. Unntak er transport og deponering av masser fra 
gravearbeid utenfor planområdet som kun kan utføres på natt. Slike unntakstilfeller 
skal skriftlig varsles kommunal miljømyndighet og naboer i god tid før gjennomføring 
og på forhånd godkjennes av kommunal miljømyndighet (jf. PBL §12-7, nr.3). 
  
Siste avsnitt i § 3.2 Massedeponi kombinert med LNFR (BAA1) i 
reguleringsbestemmelsene skal ha følgende ordlyd: 
Senest 12 måneder etter at deponiet er avsluttet skal områdene være tilbakeført til 
landbruks,-natur og friluftsformål etter plan for tilbakeføring godkjent av 
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bygningsmyndighet og landbruksmyndighet, jf. planbestemmelsens punkt 2.11. 
Sluttrapport for tilbakeføring og avslutning skal sendes bygningsmyndighet senest 3 
måneder etter avslutning. Annleggs- og riggområde oppheves når vilkår for avslutning 
og tilbakeføring er oppfylt, altså senest 12 måneder etter at deponiet er avsluttet (jf. 
PBL § 12-7, nr. 1, 2, 3, 4). 
 

2. Rådmannen anmodes om å føre jevnlig tilsyn, minimum halvårlig, med 
deponeringsvirksomheten for å sikre at reguleringsbestemmelser blir overholdt. 

 
Votering: 
Forslag fra Elin Tvete ble vedtatt med 27 stemmer (H 9, FrP 7, MDG 2, KrF 2, Sp 2, V 2, SV 
1, Pp 1, Bym 1) mot 26 stemmer (Ap) som ble avgitt for planutvalgets innstilling. 
 
 

Bystyrets vedtak 21.06.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 
reguleringsplan for Thorbjørnrød massedeponi, arealplan ID 0106 1151, plankart 
datert 22.12.17, sist revidert 26.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
22.12.17, sist revidert 26.04.19, med følgende endringer: 
 
   §2.4 Driftstid i reguleringsbestemmelsene skal ha følgende ordlyd:  
Anleggsarbeid tillates kun mellom kl.0700 og 1900. I juli tillates anleggsarbeid 
mellom kl.0700 og 16.30. Unntak er transport og deponering av masser fra 
gravearbeid utenfor planområdet som kun kan utføres på natt. Slike unntakstilfeller 
skal skriftlig varsles kommunal miljømyndighet og naboer i god tid før gjennomføring 
og på forhånd godkjennes av kommunal miljømyndighet (jf. PBL §12-7, nr.3). 
  
Siste avsnitt i § 3.2 Massedeponi kombinert med LNFR (BAA1) i 
reguleringsbestemmelsene skal ha følgende ordlyd: 
Senest 12 måneder etter at deponiet er avsluttet skal områdene være tilbakeført til 
landbruks,-natur og friluftsformål etter plan for tilbakeføring godkjent av 
bygningsmyndighet og landbruksmyndighet, jf. planbestemmelsens punkt 2.11. 
Sluttrapport for tilbakeføring og avslutning skal sendes bygningsmyndighet senest 3 
måneder etter avslutning. Annleggs- og riggområde oppheves når vilkår for avslutning 
og tilbakeføring er oppfylt, altså senest 12 måneder etter at deponiet er avsluttet (jf. 
PBL § 12-7, nr. 1, 2, 3, 4). 
 

2. Rådmannen anmodes om å føre jevnlig tilsyn, minimum halvårlig, med 
deponeringsvirksomheten for å sikre at reguleringsbestemmelser blir overholdt. 

 
Fredrikstad, 26.06.2019 
Rett utskrift 
 
Magnus Fjeld 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Edvard Duvsete, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 
Kopi til: kommunaldirektør Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Rådmannens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

reguleringsplan for Thorbjørnrød massedeponi, arealplanID 0106 1151, plankart datert 
22.12.17, sist revidert 26.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
22.12.17, sist revidert 26.04.19. 

 
Sammendrag 
Multiconsult ASA har på vegne av Råde Graveservice AS utarbeidet et forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for Thorbjørnrød massedeponi.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende 
massedeponi for rene masser fra ca. 50 000 til 1 200 000 m3. Dette grunnet behov for et 
større deponi av rene masser, blant annet i forbindelse med framtidige store 
infrastrukturtiltak i Fredrikstad. Planområdet utgjør til sammen ca. 175 daa. Tiltaket omfatter 
i tillegg omlegging av deler av dagens Thorbjørnrødveien og flytting av krysset 
Thorbjørnrødveien x rv.110. 
 
Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. Planprogrammet ble fastsatt i bystyret den 
04.05.17 (sak 55/17). Planforslaget legges fram med konsekvensutredning av alternativene, 
i henhold til fastsatt planprogram og innkomne innspill ved varsel om oppstart. 
 
Planområdet er uregulert og avsatt til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål (LNFR) i både 
Kommuneplanens arealdel (2011-2023) og i Fylkesplan for Østfold mot 2050. 
 
Planforslaget foreslår i hovedsak planområdet regulert til massedeponi. Etter at deponiet er 
fylt opp skal området brukes som jordbruksområde, dvs. det skal etableres dyrket mark.  
 
Planforslaget er i strid med kommuneplanen, og omdisponering til deponi er derfor samtidig 
fremmet som forslag til rullering av kommuneplanen. Gjennom planprosessen har 
planarbeidet blitt presentert for regionale og statlige planmyndigheter på regionalt planmøte. 
Det har også blitt gjennomført befaring med representanter fra virksomhet miljø og landbruk 
i kommunen. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
framlagte forslaget godkjennes.  
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 22.12.17, sist revidert 26.04.19  
3 Reguleringsbestemmelser datert 22.12.17, sist revidert 26.04.19  
4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.12.17, sist revidert 26.04.19  
5 Planprogram, fastsatt den 04.05.17  
6 Vedlegg A1 – Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) datert 13.09.17, sist revidert 

22.12.17 
 

7 Vedlegg A2 – ROS-analyse områdestabilitet datert 28.08.17  
8 Vedlegg C7 – Faseplaner – alternativ 1  
9 Vedlegg D1 – Fagrapport om råstoff og masseuttak i Østfold (Asplan Viak)  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Dokumentasjon utarbeidet som del av planarbeidet, men ikke vedlagt saken: 
10 Vedlegg A3 – Grunnforhold datarapport datert 17.08.17 
11 Vedlegg A4-1 – Overvannshåndtering – alternativ 1, datert 12.07.17 
12 Vedlegg A4-2 – Overvannshåndtering – alternativ 2, datert 27.07.17 
13 Vedlegg C1 – Illustrasjonsplan, permanent situasjon – alternativ 1 
14 Vedlegg C2 – Illustrasjonsplan, permanent situasjon – alternativ 2 
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15 Vedlegg C3 – Landskapssnitt – alternativ 1 
16 Vedlegg C4 – Landskapssnitt – alternativ 2 
17 Vedlegg C5 – Teknisk detaljplan for vei – alternativ 1 
18 Vedlegg C6 – Teknisk detaljplan for vei – alternativ 2 
19 Vedlegg C8 – Faseplaner – alternativ 2 
20 Vedlegg C9 – Illustrasjonsplan – Overvannshåndtering – alternativ 1 
21 Vedlegg C10 – Illustrasjonsplan – Overvannshåndtering – alternativ 2 
  

Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Multiconsult ASA har, på vegne av Råde Graveservice AS, utarbeidet et forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for Thorbjørnrød Massedeponi. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende massedeponi for rene masser 
fra 50 000 opptil ca. 1 200 000 m3, grunnet behov for deponering av rene masser. Det er 
inngått intensjonsavtaler mellom forslagstiller og grunneiere om utvidelse av deponidriften 
som følge av planforslaget. Tiltaket omfatter i tillegg omlegging av deler av dagens 
Thorbjørnrødveien og flytting av krysset Thorbjørnrødveien x rv.110.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger mellom gårdsbrukene Amundrød og Nordby, direkte vest for rv. 110 og 
Onsøy stasjon. Det er ca. 500 meter til Solgaard‐krysset, ca. 4,5 km til Ørebekk og ca. 6,0 
km til Fredrikstad sentrum. Planområdet utgjør til sammen ca. 175 daa. Landbruks‐ og 
naturlandskapet, med skogkledte koller i vest og øst, er adskilt av en liten dal og dyrka mark 
i nord og sør. Innenfor planområdet stiger terrenget fra ca. kote +25 opp til ca. kote +55, noe 
som gir en intern høydeforskjell på ca. 30 meter.  
 
Sentralt i området finnes det spor i landskapet etter et tidligere masseuttak for stein og grus. 
Dette uttaket utgjør en mindre del av planområdet (ca. 16 daa) og her har forslagsstiller 
siden 2010 drevet et deponi for rene fyllmasser som nå er delvis opparbeidet (og fortsatt i 
bruk) som massedeponi. Driften av massedeponiet er basert på tillatelse gitt av Fredrikstad 
kommune i 2009 som omfatter igjenfylling av et grustak med ca. 50 000 m3 rene fyllmasser 
over en periode på 10 år. Tillatelsen forutsetter at området tilbakeføres til skog etter avsluttet 
deponering. Driften er basert på avtale med grunneier.  
 

Eksisterende arealbruk består i all hovedsak av landbruks‐, natur‐ og friluftsområder, med 
vekt på skog. Majoriteten av planområdet består av barskog med lav, middels og høy 
bonitet, hvor det drives skogbruk. Barskogen antas å være plantet. Av disse skogsarealene 
er det i nordre del av planområdet registrert ca. 60 dekar dyrkbar jord. Tilstøtende områder i 

sør, nord, øst og vest består også av landbruks‐, natur‐ og friluftsområder med noe spredt 
bebyggelse. 
 
Gjennom planområdet i retning nord/sør går den eksisterende, kommunale vegen 
Thorbjørnrødveien, som i tillegg til å være adkomstveg, også benyttes som turveg. 

Thorbjørnrødveien er knyttet til rv. 110 med et T‐kryss ved Thorbjørnrødveien 1. Det er ikke 
tilrettelagt for gående og syklende langs rv. 110 ved planområdet, men det er etablert en 
kollektivholdeplass på østsiden av vegen ved krysset rv. 110 x Thorbjørnrødveien. Rundt og 
nord for den skogkledte kollen mellom Thorbjørnrødveien og rv. 110 går det en sti som 
antas å benyttes som turveg.  
 
Det er for øvrig ikke registrert andre interesser knyttet til friluftsliv eller annen rekreasjon i 
eller i nærhet av planområdet. Innenfor planområdet finnes det derimot flere kjente, 
automatisk fredete kulturminner. Sentralt i området finnes det en gravrøys og en 
steinsetning, som er en samlet lokalitet ved navn Amundrød og registrert i 1965. Ved toppen 
av kollen er det registrert en gravrøys fra bronsealder. Lokaliteten har navnet Kjølberg. Det 
er etablert dialog med Fylkeskonservatoren om utgraving av disse. I planområdets nordøstre 
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hjørne er det også registrert en ile (Svenskeila), som er knyttet til trefninger omkring Kjølberg 
bru i 1814, hvor svenskene hentet vann. 
  
Overordnet planstatus 
Følgende planer og føringer er de mest sentrale: 
 
Fylkesplanen for Østfold – Østfold mot 2050 

Planområdet er i fylkesplanen avsatt til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål. Fylkesplanen ble 
vedtatt 21.06.18, og i den omtales det generelle behovet for en overordnet vurdering av 
lokaliteter for massedeponier. I planen finnes retningslinjer for masseforvaltning i Østfold, 
som sørger for at både uttak av råstoff og mottak/deponi av masser blir mest mulig effektivt 
og miljøvennlig, og i minst mulig konflikt med samfunnet forøvrig. Forvaltningen må 
optimaliseres både for økonomi, miljø og gjenbruk. 
 
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 
I plankartet til kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til landbruks‐, natur‐ og 
friluftsformål. Det finnes ingen hensynssoner som berører planområdet. Kommuneplanens 
arealdel gir både bestemmelser og retningslinjer for ny arealbruk, men ikke noe spesifikt for 
massedeponier. Kapittel 7.5 gir derimot mål og tiltak for råstoffutvinning.  
 
Rullering av kommuneplanens arealdel 
Forslagsstillers innspill om at Thorbjørnrød massedeponi skal innarbeides i rulleringen av 
kommuneplanens arealdel er tatt med i kommuneplanforslaget, som har vært på 1. gangs 
høring.  
 
Gjeldende og tilliggende reguleringsplaner 
Planområdet berøres ikke av gjeldende reguleringsplaner 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Hovedgrepet 
Planforslaget innebærer en omdisponering av dagens landbruk‐, natur‐ og friluftsområde til 
område for massedeponi med krav om etablering av nydyrket jordbruksareal ved endt 
oppfylling, samt permanent formålsendring for tilhørende samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. Planforslaget legger til rette for en utvidelse av eksisterende massedeponi for 
rene masser fra ca. 50 000 til 1 200 000 m3. Planområdet reguleres i hovedsak til angitt 
bebyggelse‐ og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (først 
massedeponi, som så skal bli nydyrket jordbruksareal). Det er knyttet flere 
rekkefølgebestemmelser til tiltaket. Etter avsluttet deponidrift, som estimeres til ca. 10 år, 
skal arealet omgjøres til dyrket mark.  
 
Området foreslås regulert til følgende: 
Planområdet utgjør totalt ca. 175 daa. Reguleringsbestemmelsene stiller spesifikke krav til 
hva som kan tillates i planområdet. Planen legger også midlertidig beslag på nødvendige 
arealer for anlegg- og riggområder og det knyttes en rekke rekkefølgebestemmelser for 
gjennomføring av anleggsarbeid til de angitte formålene. 
 
Fellesbestemmelser 
Det etableres fellesbestemmelser for en rekke forhold:  
 
Det etableres i bestemmelsene grenseverdier for støynivå̊ og grenseverdi for luftkvalitet.  
 
Det etableres bestemmelse om at overvann skal fordrøyes lokalt, for å begrense belastning 
av kommunalt overvannsnett.  
 
Det etableres bestemmelse med krav til plan for miljøoppfølging for å sikre at 
gjennomføringen av anleggsfasen skjer med nødvendige hensyn til miljøet.  
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Det stilles i plan for miljøoppfølging krav om at masser som benyttes til oppfylling skal være 
rene. Med rene masser menes masser som oppfyller kravene til normverdi i 
forurensningsforskriftens kapittel 2.  
 
Det etableres bestemmelse med begrensning for driftstid av hensyn til naboer. 
Hovedregelen er at aktivitet skal skje mellom kl. 0700 og 1900, men ved unntak kan det 
godkjennes arbeid utenfor disse tidene.  
 

Angitt bebyggelse‐ og anleggsformål – kombinert med andre angitte hovedformål (BAA1) 
Framtidig deponi reguleres til formålet «massedeponi kombinert med LNFR». Feltet utgjør 
ca. 136,8 dekar. Det reguleres planbestemmelser med krav til maksimal massemengde, 
maksimal terrenghøyde, kvalitet på̊ masser og krav til utforming av nytt terreng. Hensikten 
med dette er å sikre at det nye terrenget ved avsluttet oppfylling framstår naturlig og 
enhetlig, slik at terrenget på̊ sikt framstår som en integrert del av det større landskapet ved 
Thorbjørnrød. 
 
Det stilles krav om at en skjermvoll med minimum 5 meter høyde etableres mot nord før 
oppstart av deponering, for å dempe fjernvirkning mot nord. Det stilles krav om at søndre del 
av veifylling mellom profil 130 og profil 230 skal være beplantet med stedegen vegetasjon 
senest 36 måneder etter at oppfyllingen er startet opp. Dette for å sikre ytterligere skjerming 
for å dempe fjernvirkning mot sør. 
 
For drift under oppfylling av deponiet, vil det etableres et lite, midlertidig   
administrasjonsanlegg med vekt og en administrasjonsbrakke i én etasje på ca. 25 m², 
parkeringsareal på ca. 300 m² samt spyleplass for vask av kjøretøy. Dette anlegget 
etableres i sørøstre del av planområdet, ca. 70 meter fra avkjøring fra rv. 110. 
 
Det stilles krav om at planområdet plikter å ta imot overskuddsmatjord fra prosjekter i 
Fredrikstad kommune, som skal benyttes til nydyrking av jordbruksareal ved avslutning av 
deponiet.  
 
Kjøreveg (o_SKV1, f_SKV2) 
Thorbjørnrødveien reguleres til formålet «kjøreveg» (o_SKV1). Veien er kommunal og 
reguleres til offentlig eierskap. Veien flyttes inntil ca. 110 meter mot vest for å muliggjøre 
oppfylling av dalsøkket mellom Stangeberget og kollen i øst. Normalprofilet for den nye 
Thorbjørnrødveien er basert på̊ vegtype A1 i kommunal veinorm, som stiller krav til 4 meter 
kjørebanebredde med 0,25 meter skulder og 0,75 meter grøft på̊ hver side. Det er en total 
reguleringsbredde på minimum 6 meter. Kjørebanebredden er utvidet fra 4 til 5,5 meter i 
søndre del av veien grunnet tungtransport. 
 
Ny og midlertidig avkjørsel fra felt o_SKV1 til midlertidig anleggsvei med vekt, vaskeanlegg 
og administrasjonsfasiliteter for deponiet reguleres ved ca. profil 110. 
 
Deler av eksisterende Thorbjørnrødveien reguleres til formålet «kjøreveg» (f_SKV2). Veien 
er i dag kommunal, men reguleres til felles eierskap for gnr./bnr. 35/58, 35/112 og 35/118. 
Strekningen er ca. 40 meter lang og ca. 5 meter bred. Avkjørselen fra rv. 110 stenges og 
erstattes av nytt kryss. Atkomst til boligeiendommene sikres dermed. Veirett for berørte 
sikres med privatrettslig avtale. 
 
Landbruk, natur- og friluftsområde, samt reindrift (LNFR) (L1‐L2) 
Disse feltene utgjør randsonene til deponiet og reguleres blant annet for å hindre eventuell 
skoghogst under deponiets anleggsfase, som potensielt kan føre til større innsyn. Innenfor 
deler av felt L2, sør og vest for felt o_SKV1, vil det også̊ gjennomføres terrengendringer 
(etableres skjæringer/fyllinger) for å muliggjøre bygging av den nye Thorbjørnrødveien. Det 
etableres en planbestemmelse som sikrer mulighet for nevnte terrengendringer, 
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overvannshåndtering fra felt BAA1 og skjermvoll for nærliggende boligbebyggelse. Innenfor 
de deler av feltene som ikke omfattes av anlegg‐ og riggområde reguleres det forbud mot 
hogst av vegetasjon for å sikre skjermvegetasjon rundt majoriteten av deponiområdet. Mot 
nord er det ikke avsatt skjermsone grunnet mulig nydyrking av jord på̊ sikt. Det er imidlertid 
knyttet en planbestemmelse om rask etablering av midlertidig skjermvoll. 
 
Sikringssone – Frisikt (H140_1‐4) 

Det reguleres sikringssone for frisikt (H140_1‐2) i forbindelse med kryss mellom rv. 110 og 
Thorbjørnrødveien (ca. 20 m2) samt for krysset Thorbjørnrødveien x felles atkomstvei. 
 
Faresone – Ras/skred (H310_1-2) 
Det reguleres faresone for ras og skred i henhold til NVE sin skredkartlegging. Det er 
gjennomført geotekniske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med planarbeidet, som 
viser at det stedvis er kvikkleire innenfor planområdet. Nærmere geoteknisk prosjektering 

må̊ gjennomføres i byggeplanfase, slik at område‐ og lokalstabilitet ivaretas tilfredsstillende.  
 
Hensynssone – Bevaring av kulturmiljø (H570_1) 
Det reguleres hensynssone for bevaring av kulturmiljø for å sikre et nyere tids kulturminne. 
Kulturminnet består av en ile med tilknytning til krigshandlinger i 1814.  
 
Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1) 
Det reguleres båndleggingssone etter lov om kulturminner for å sikre et automatisk fredet 
kulturminne. Kulturminnet består av en gravrøys. 
 

Anlegg‐ og riggområde (#1) 
Det etableres bestemmelsesområder for midlertidige anlegg‐ og riggområder for å 
muliggjøre gjennomføring av tiltaket. Vest for den nye Thorbjørnrødveien er det regulert et 
anleggsbelte for å muliggjøre etablering av ny vei. Det stilles krav om at senest 12 måneder 
etter avsluttet anleggsarbeid og anleggsdrift skal områdene omgjøres til dyrket mark.  
 
Automatisk fredete kulturminner som foreslås frigitt (#2) 
Innenfor bestemmelsesområdet ligger det ett gravfelt med fem graver og fire hulveier 
(ID58908) og to kokegropfelt (ID 229696 og ID 229664), som er automatisk fredete, jf. 
kulturminnelovens § 4. Før iverksetting av tiltak i medhold av reguleringsplanen skal det 
foretas arkeologisk utgravning av det automatisk fredete kulturminnet. Det skal tas kontakt 
med Østfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres, slik at omfanget av de 
arkeologiske undersøkelsene kan fastsettes. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det etableres bestemmelser med krav til gjennomføring av veitiltak (flytting av kryss og 
kommunal vei samt stenging av eksisterende vei) før oppstart av deponering.  
 
Konsekvensutredning 
I henhold til fastsatt planprogram er det utarbeidet to utbyggingsalternativer og ett 
nullalternativ for å belyse positive og negative konsekvenser av de ulike løsningene. 
 
Følgende alternativer er utredet: 

 Alternativ 0 er en videreføring av dagens bruk. Det vil si at det ikke vil foretas 
endringer/gjennomføres tiltak utover de tiltakene som allerede er godkjent.  

 Alternativ 1 (planforslaget) medfører utvikling av planområdet, hvor eksisterende 
massedeponi utvides og får en kapasitet på ca. 1 200 000 m3 rene masser.  

 Alternativ 2 medfører utvikling av planområdet, hvor eksisterende massedeponi 
utvides og får en kapasitet på ca. 800 000 m3 rene masser.  

 
De vesentligste forskjellene mellom utbyggingsalternativene er følgende: 

 Ulik kapasitet i massedeponiet og forming av massedeponiet. 
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 Ulik trasé for ny Thorbjørnrødvei. 

 Ulik overvannshåndtering i anleggsfase. 
 
Konklusjon på valg av alternativ 
Det er plankonsulents vurdering at konsekvensutredningen samlet sett viser at det er relativt 
små forskjeller mellom alternativ 1 og alternativ 2 for utredningstemaene. I permanent 
situasjon er konsekvensene for naturmangfold og friluftsliv vurdert å være noe mindre 
negative for alternativ 2, men ikke nok til at det bør skilles på alternativene. For de andre 
temaene er konsekvensene så å si identiske. I anleggsfase er konsekvensene for 
naturmangfold, friluftsliv, trafikk, støy og luftkvalitet (støv) vurdert å være noe mindre for 
alternativ 2. Dette er først og fremst knyttet til lengre varighet av anleggsfase for alternativ 1. 
Anleggsfasen er midlertidig og, ifølge plankonsulenten, bør det ikke tillegges vesentlig vekt. 
 
Plankonsulent vurderer, sett i lys av tiltakets størrelse, at konsekvensene for 
utbyggingsalternativene er begrensede, og at det er små forskjeller i konsekvenser mellom 
alternativ 1 og alternativ 2. De negative konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn 
kan i en viss grad avbøtes ved gjennomføring av tiltak. Det er også kvikkleire i deler av 
planområdet, som forutsetter gjennomføring av stabiliserings‐/sikringstiltak ved oppfylling av 
deponi og omlegging av vei. 
 
På bakgrunn av konsekvensene synliggjort i konsekvensutredningen anbefales det at man 
for videre utvikling av Thorbjørnrød massedeponi legger til grunn alternativ 1. Alternativ 0 gir 
ingen deponeringskapasitet og dermed ingen negative konsekvenser. Alternativ 1 gir 
vesentlig større deponeringskapasitet enn alternativ 2 og gir kun marginalt mer negative 
konsekvenser. Det vurderes at samfunnsnytten ved alternativ 1, og potensialet for å 
begrense inngrep i andre områder med større verdier, mer enn oppveier for de marginalt 
mer negative konsekvensene. På bakgrunn av utredningene i konsekvensutredningen er 
dermed alternativ 1 lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslaget.  
 
Konsekvenser av planforslaget 
Følgende temaer er utredet: 

1. Landskapsbilde 
2. Naturmangfold 
3. Friluftsliv 
4. Grunnforhold 
5. Trafikk 
6. Støy 
7. Luftkvalitet (støv) 

 
Utover de ovennevnte temaene er det, i planbeskrivelsen, gitt kortere og mer overordnete 
vurderinger av følgende plantemaer: stedets karakter og estetikk, automatisk fredete og 
nyere tids kulturminner, barn og unges interesser, strømforsyningsnett, energibruk og 
universell utforming. Det er i tillegg utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).  
 
For konsekvensutredningstemaene er det redegjort for konsekvenser av tiltaket både i 
anleggsfase og i permanent situasjon etter endt oppfylling av deponiet. Det er vurdert 
avbøtende tiltak, kompenserende tiltak og behov for oppfølgende undersøkelser for de 
belyste konsekvensene. 
 
For landskapsbildet medfører tiltaket et stort inngrep i landskapet med avskoging og 
oppfylling av et dalparti. Området vil få en stor fylling og endre landskapet. Tiltaket krever 
også omlegging av Thorbjørnrødveien. Ny vei legges høyere opp i terrenget i vestre del av 
planområdet, som gjør at den vil bli mer eksponert i landskapet. 
 
For naturmangfold medfører tiltaket, i permanent situasjon, middels negative konsekvenser. 
I alt 28 dekar av den 230 dekar store naturtypen berøres. Det antas at det vil bli et varig tap. 
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Thorbjørnrødveien legges om, og vil bli den østre avgrensningen av naturtypen. Denne 
veiomleggingen medfører også et varig nytt inngrep nærmere naturtypen, og med det 
forstyrrelse av dyrelivet som er knyttet til den. Området skal tilbakeføres til dyrka mark, og 
det skal ikke være avrenning fra området som kan påvirke bekker negativt. 
 
For friluftsliv medfører tiltaket i permanent situasjon noen negative konsekvenser. Området 
planeres og beplantes, og stier vil reetableres. 
 
Det er i plankart og planbestemmelser innarbeidet en rekke avbøtende tiltak samt 
oppfølgende undersøkelser for å begrense og/eller kontrollere negative konsekvenser av 
tiltaket. Følgende avbøtende tiltak er hensyntatt og sikret i plankart og/eller 
planbestemmelser, med unntak av innskrenking av planområdet for å hindre inngrep i 
regionalt viktig naturtype (se tema naturmangfold): 
 
1. Landskapsbilde 

 Bestemmelse om tilpasning av terreng og maksimal helningsgrad. 

 Bestemmelse om naturlig revegetering ved tilbakeføring av areal. 

 Bestemmelse om kantsone med skjermvegetasjon rundt deponiet. 

 Begrense anleggsområdets utstrekning til nødvendig areal i plankartet. 

 Bestemmelse om krav til mellomlagring av stedlig toppjord. 
2. Friluftsliv 

 Bestemmelse om etablering av turveier langs østsiden av deponiet og i retning 
øst/vest for sammenknytning av områder i plankart og bestemmelser. 

 Bestemmelse om revegetering. 
3. Grunnforhold 

 Bestemmelse om gjennomføring av nødvendige stabiliseringstiltak. 
4. Trafikk 

 Bestemmelse om vasking/rydding av offentlig veinett ved tilgrising. 
5. Støy 

 Bestemmelse om fast dekke på Thorbjørnrødveien. 

 Bestemmelse om etablering av støyvoll når fyllingskant nærmer seg sørlig grense. 

 Bestemmelse om rutine for varsling av spesielt støyende aktiviteter. 
6. Luftkvalitet (støv) 

 Bestemmelse om krav til vasking/feiing av offentlig veinett ved støving. 
 

Det er identifisert behov for nærmere oppfølgende undersøkelser eller overvåkning knyttet til 
enkelte utredningstemaer. Følgende undersøkelser er videreført og sikret i bestemmelser: 

 Naturmangfold – Prøvetaking av sedimentasjonsdammer. 

 Grunnforhold – Stabiliserings‐/sikringstiltak. 

 Trafikk – Rutinemessig overvåkning av offentlig veinett for å avdekke tilgrising. 

 Luftkvalitet (støv) – Måling av PM10. 
 
Det vises til kap. 7 i planbeskrivelsen for en mer grundig gjennomgang av hvert 
konsekvensutredningstema for de ulike alternativene i både anleggsfase og permanent 
situasjon. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er foretatt en ROS-analyse over hendelser som er vurdert å være fra sannsynlige til 
svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser. Risiko‐ og 
sårbarhetsanalysen viser 8 hendelser av mindre alvorlig grad, hvor lite kostnadskrevende 
tiltak kan gjennomføres (kost‐/nytte vurdering).  
 
De største risikoene finner vi for ulykker på vei, brann og flom. Asfaltering av 
Thorbjørnrødveien, vanning av veier og deponi og støyskjerming er tiltak som er foreslått og 
innarbeidet i planforslaget. 
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Utover dette er det utarbeidet en geoteknisk risiko- og sårbarhetsrapport. Grunnforhold er et 

eget tema i konsekvensutredningen og tiltaket forutsetter nødvendige stabiliserings‐
/sikringstiltak. ROS-analysen og geoteknisk rapport er vedlagt saksframlegget. 
 
For utfyllende opplysninger om planforslaget vises det til planbeskrivelse med 
konsekvensutredning datert 22.12.17, sist revidert 27.04.18 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.09.18 til 22.10.18. Det er 
mottatt 13 innspill.  
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger noen av de innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens kommentar. Rådmannen er, i all hovedsak, enig i plankonsulentens 
kommentar.  
 
1. Fredrikstad kommune, intern høringsgruppe 
Landbruk  
Gir uttrykk for at hele arealet bør istandsettes til fulldyrka jord. Dette vil kunne veie opp noe 
for negative konsekvenser ved å etablere massedeponi i LNF‐område.  
 
Naturmangfold 
Begge utbyggingsalternativer vil berøre naturtypen gammelskog med verdi C. Selv om ikke 
gammelskogen er registrert med høyeste verdi, er denne naturtypen noe det er lite av i 
Fredrikstad. Alternativ 2 er det beste for å ivareta mest mulig av gammelskogen. Dette vil 
føre til mindre deponikapasitet, men også mindre negative konsekvenser for 
naturmangfoldet. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Landbruk 
Etter forslagsstillers oppfatning er det feil å trekke en direkte sammenheng mellom beslag av 
naturtype og nydyrking av jordbruksareal. Etter offentlig ettersyn har forslagsstiller og 
Fredrikstad kommune gjennom dialog kommet fram til en omforent løsning, hvor 
forslagsstiller plikter å ta imot overskuddsmatjord fra prosjekter i Fredrikstad kommune og 
benytte den til nydyrking av jordbruksareal ved avslutning av deponiet. Forslagsstiller mener 
dette er en akseptabel løsning for begge parter. 
 
Naturmangfold 
På bakgrunn av konsekvensene synliggjort i konsekvensutredningen anbefales det at det for 
videre utvikling av Thorbjørnrød massedeponi legges til grunn alternativ 1. Alternativ 1 gir 
vesentlig større deponeringskapasitet enn alternativ 2 og kun marginalt mer negative 
konsekvenser. Det vurderes at samfunnsnytten ved alternativ 1, og potensialet for å 
begrense inngrep i andre områder med større verdier, mer enn veier opp for de marginalt 
mer negative konsekvensene. De negative virkningene for miljø og samfunn som gjenstår 
etter gjennomføring av avbøtende tiltak vurderes å være akseptable i forhold til de positive 
virkningene for miljø og samfunn som utvikling i henhold til alternativ 1 representerer. Også 
Fylkesmannen i Østfold samtykker til denne vurderingen. 
 
2. Fredrikstad kommune, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen bemerkninger til 
planen.  
 
3. Fylkesmannen i Østfold 
Det er en utfordring med de skjønnsmessige formuleringene for unntak i «spesielle tilfeller» i 
bestemmelse 2.2 om støy og «unntak» og «unntakstilfeller» i bestemmelse 2.11 om driftstid. 
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Det bør derfor stilles tydeligere krav til de eventuelle «spesielle tilfellene» og 
«unntakstilfeller» for å bidra til mer forutsigbarhet og mulighet for kommunal kontroll og 
styring. Fylkesmannen mener etterbruk av området bør avklares ved planvedtak og ikke 
utsettes til senere plan for tilbakeføring, jf. foreslått bestemmelse 2.10. Om det skal være 
sannsynlig at området skal brukes til dyrka mark, er det viktig at deponiet bygges opp på 
riktig måte. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Begrepene «spesielle tilfeller» og «unntakstilfeller» er nærmere spesifisert i 
planbestemmelsene, og det er av hensyn til fleksibilitet for spesielle, samfunnskritiske 
prosjekter som vei og jernbane, ikke vurdert hensiktsmessig å spesifisere dette ytterligere. 
 
Forslagsstiller er enig i at nøyaktig etterbruk optimalt sett bør avklares ved planvedtak. I 
dialog etter offentlig ettersyn har forslagsstiller og planmyndighet kommet fram til en 
omforent løsning for nydyrking av jordbruksareal innenfor planområdet. Oppbygging av 
deponiet med hensyn på tilrettelegging av eventuell nydyrking er sikret gjennom 
planbestemmelse § 2.11. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig matjord, vil resterende 
arealer bli tilbakeført til skog med stedegen vegetasjon. 
 
Rådmannens kommentar: 
Fylkesmannen i Østfold henviser til bestemmelse 2.11 om driftstid i dokumentet fra  
1. gangsbehandling, det er nå endret til bestemmelse 2.4 i det reviderte planforslaget. 
 
4. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 
NVE anbefaler at ordlyden i planbestemmelse § 2.6, tredje setning endres til «Det skal før 
utførelse dokumenteres at område‐ og lokalstabilitet er tilfredsstillende ivaretatt for alle faser 
av tiltaket, og det skal kontrolleres at eventuelle restriksjoner og rekkefølgebestemmelser 
overholdes.»  
 
Plankonsulentens kommentar: 
Planbestemmelse § 2.6 endres til forslag fra NVE. 
 
Rådmannens kommentar: 
Nå § 2.7.  
 
5. Statens vegvesen 
Det er i planbestemmelsene sikret at vegvesenet skal godkjenne byggeplan, og krav om å 
hindre avrenning ned på rv. 110 må følges opp i den sammenheng. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. Forslagsstiller vil hindre avrenning til rv. 110. 
 
6. Østfold fylkeskommune  
I planutvalgets vedtak 30. august 2018 ble det bedt om en helhetlig vurdering av behov for 
nytt massedeponi, som fylkeskommunen savner. Denne burde vært vedlagt saken, men 
fylkeskommunen er kjent med at det er dårlig deponikapasitet i Fredrikstad, samtidig som 
det pågår mange infrastrukturprosjekter. Det bes om en tilbakemelding på hvor stor andel av 
det totale behovet i Fredrikstad Thorbjørnrød dekker. 
 
Fylkeskommunen mener videre at man må strekke seg langt for å sikre opparbeidelse av 
jordbruk der det er mulig og ber kommunen spesifisere etterbruk gjennom planbestemmelse.  
 
Plankonsulentens kommentar: 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning er supplert med en ny, overordnet vurdering av 
behov for massedeponi i kapittel 7.3. Det er per dags dato ikke mulig å anslå nøyaktig hvor 
stor andel av det totale behovet Thorbjørnrød vil dekke, da det totale behovet ikke er kjent. 
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Etter offentlig ettersyn har forslagsstiller og Fredrikstad kommune gjennom dialog kommet 
fram til en omforent løsning, hvor forslagsstiller plikter å ta imot overskuddsmatjord fra 
prosjekter i Fredrikstad kommune og benytte den til nydyrking av jordbruksareal ved 
avslutning av deponiet. Forslagsstiller mener dette er en akseptabel løsning for begge 
parter. Planbestemmelser er oppdatert etter denne løsningen. 
 
7. Østfold fylkeskommune – Riksantikvaren  
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens planbestemmelser: 
 
«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av den 
berørte automatisk fredete lokaliteten id 58908 (gravfelt med hulveier) som er markert med 
bestemmelsesområde #2 i plankartet. 
 
Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen av de 
berørte automatisk fredete lokalitetene id 229664 (kokegroper) og id 229696 
(kokegroper) som er markert som bestemmelsesområde #2 i plankartet. 
 
Det skal tas kontakt med Østfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik 
at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes.» 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Planbestemmelse 7.2 om de aktuelle kulturminnene er erstattet med tekst i henhold til krav 
fra Riksantikvaren. 
 
8. Fredrikstad Hytteforening 
Fredrikstad Hytteforening har ingen bemerkninger til planforslaget. 
 
9. Maskinentreprenørens Forbund (MEF) 
MEF skriver i sin uttalelse at tilbakemeldinger fra medlemmer og administrasjon tilsier at 
regulering og mottak samt uttak av masser utgjør en betydelig utfordring på landsbasis. Man 
opplever at det er vanskelig å etablere massemottak og -uttak.  
 
I Nedre Glomma og Moss kjenner MEF til Forsetlund massemottak med kapasitet på ca. 80 
til 100 000 m3 og Onsøy pukkverk med kapasitet på ca. 5 til 6 000 000 m3. Sistnevnte starter 
tilbakefylling om ca. 10‐12 år. Behov har økt de siste årene og vil fortsette å øke ved 
planlagt jernbaneutbygging. 
 
10. Midtbygde Grendelag 
Midtbygde Grendelag skriver i sin uttalelse at behovet for massedeponi som anføres i 
planforslaget allerede er inntatt i reguleringsplan og driftsplan for Onsøy pukkverk, driftet av 
Råde Graveservice AS. I henhold til driftsplan for Onsøy pukkverk framkommer det at 
framdrift for uttak og gjenfylling skulle tilsi at man ikke ville være i behov for å etablere et nytt 
massedeponi. 

 
Plankonsulentens kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. Onsøy pukkverk drives på grunnlag av driftskonsesjon fra 
Direktoratet for mineralforvaltning. I denne driftskonsesjonen er det ikke stilt noen krav til 
framdrift for uttak eller igjenfylling. I henhold til § 8.1 i planbestemmelsene til 
reguleringsplanen for Onsøy pukkverk skal området «tilbakeføres til skogbruksområde og 
jordbruksområde så snart som mulig etter masseuttak og tilbakeføring av masser er utført.» 
Det er ikke stilt noen ytterligere krav til framdrift for dette. 
 
11. Hafslund Nett AS  
Hafslund Nett AS har ingen bemerkninger til planen.  
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12. Johansen, Jørgen og Merete  
Johansen ønsker at nye Thorbjørnrødveien om mulig flyttes enda lenger mot nord for større 
avstand og bedre skjerming mot støy og støv for eksisterende boliger i sør. 
 
Johansen påpeker viktighet av etablering av nye Thorbjørnrødveien og voller før oppstart av 
deponering. 
 
Johansen påpeker viktighet av at det settes en sluttdato for deponidrift. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Krysset rv. 110 x Thorbjørnrødveien er i planforslaget allerede flyttet ca. 10 meter mot nord, 
blant annet for i større grad å skjerme eksisterende bebyggelse langs Thorbjørnrødveien. 
Dette tilsvarer tilnærmet en dobling av eksisterende avstand mellom nærmeste fasade og 
Thorbjørnrødveien. Samtidig er det stilt krav til høyere veistandard, inkludert fast dekke. Til 
sammen vil dette gi en forbedret situasjon for naboer.  
 
Planbestemmelse § 8.1 stiller krav om etablering av nytt kryss rv. 110 x Thorbjørnrødveien 
før igangsettingstillatelse for oppfylling. Planbestemmelse § 8.2 stiller krav om etablering av 
de første 120 meter av nye Thorbjørnrødveien med skjermvoll og støyskjerm før 
igangsettingstillatelse for oppfylling. 
 
Varighet av oppfylling av deponiet vil avhenge av markedsmessige forhold. I 
konsekvensutredning er det lagt til grunn en varighet på 10 år med bakgrunn i erfaringer fra 
tidligere års drift. Ved større behov for massedeponering enn forutsatt, vil varigheten bli 
kortere. Detaljerte forutsetninger for etablering og drift av deponiet må avklares ved søknad 
om byggetillatelse. 
 
13. Råde Graveservice AS v/Multiconsult Norge AS 
En av årsakene til at Thorbjørnrød framstår som en godt egnet lokalisering av et 
massedeponi er fraværet av vesentlige konflikter med dyrka mark. Forslag til reguleringsplan 
med konsekvensutredning gir ikke beslag av dyrka mark. Planforslaget medfører imidlertid 
oppfylling av et område med delvis dyrkbar mark (skog), som er foreslått løst ved at matjord 
tas av før oppfylling og legges tilbake etter oppfylling. Dette gir altså på sikt en uendret 
situasjon for dyrka og dyrkbar mark. 
 
Forslagsstiller ønsker ikke krav til etablering av dyrka mark, med mindre Fredrikstad 
kommune kan sørge for at overskuddsmatjord fra andre prosjekter leveres til Thorbjørnrød 
for bruk til etablering av dyrka mark innenfor planområdet. 
 
Vedlagt følger et mer utfyllende sammendrag av alle innkomne uttalelser ved høring og 
offentlig ettersyn, med plankonsulentens kommentar. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant, men det informeres om at det er varslet arbeid med en utbyggingsavtale for 
opparbeidelse og makeskifte av Thorbjørnrødveien, som er en kommunal veg.  
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
I anleggsfasen vil det være negative konsekvenser knyttet til blant annet visuell eksponering, 
avrenning, omlegging av stier, støy og andre forstyrrelser som følge av anleggsarbeid. I 
permanent situasjon medfører tiltaket små negative konsekvenser. Området planeres og 
beplantes, og stier vil reetableres. For trafikk, støy og luftkvalitet (støv) medfører tiltaket i 
permanent situasjon ingen endring fra nullalternativet (dvs. ingen oppfylling).  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant.  
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Vurdering 
Planforslaget er godt beskrevet i de vedlagte dokumenter. De vurderinger som er gjort i 
forhold til eksisterende planer og konsekvensutredningen vurderes å være gode. 
 
Behovet for en overordnet vurdering av lokaliteter for deponi 
Planutvalget har, ved førstegangsbehandling, bedt om en helhetlig vurdering av behovet for 
et nytt massedeponi. 
 
Asplan Viak utarbeidet i 2016 en vurdering av råstoffuttak og masser i Østfold (følger 
vedlagt), hvor eksisterende og planlagte massedeponier ble kartlagt. Av massedeponiene 
som ble kartlagt var fem i Fredrikstad. To av de fem massedeponiene i Fredrikstad er 
forbeholdt forurensende masser (Lindalen og Frevar), mens de tre andre (Forsetlund, 
Thorbjørnrød og Onsøy pukkverk) er forbeholdt rene masser.  
 
Behovet for massemottak i Fredrikstad er stort og voksende. Framtidig utbygging av vei og 
bane vil antageligvis gi store masseoverskudd. Grove overslagsberegninger viser at 
masseoverskuddet under lang tid vil være større enn hva som er behovet for masser i 
regionen. I tillegg kommer for eksempel masseoverskudd som vil bli generert i forbindelse 
med parkeringskjellere ved transformasjon av områder i byen. Det er ikke etablert noen nye 
massedeponier i Fredrikstad kommune siden 2016. Det betyr at det per dags dato er lite 
kapasitet for deponering av rene masser i Fredrikstad kommune. 
 
Enkelte har stilt spørsmål ved behovet for utvidelse av massedeponiet på Thorbjørnrød og 
pekt på mulighetene for å fylle igjen Onsøy pukkverk. Som nevnt i planbeskrivelsen er det 
mange år til planlagt igangsetting av oppfylling i pukkverket. Onsøy pukkverk er i drift, og 
tiltakshaver er per dags dato på kote +22. Tiltakshaver skal ta ut sten ned til kote 0 før man 
kan starte å fylle igjen. Det er ikke mulig å starte dette før arealet på kote +22 er stort nok. 
Videre må man starte igjenfylling i ytterkant av pukkverket for minst mulig arealbeslag i 
startfasen. Det er ikke mulig å starte igjenfylling av Onsøy pukkverk nå og samtidig utnytte 
det regulerte potensialet for uttak. I følge estimert framdrift etter godkjent driftsplan, er det 
planlagt oppstart av mottak av masser for igjenfylling fra ca. 2027‐2028. 
 
Som følge av dette har Thorbjørnrød massedeponi blitt innarbeidet i rulleringen av 
kommuneplanens arealdel, og området er foreslått som massedeponi i 
kommuneplanforslaget, som har vært på 1. gangs høring. 
 
Samlede konsekvenser av planforslaget  
Oppsummert vurderer plankonsulent at det forventes at gjennomføring av 
detaljreguleringsplanen vil medføre både positive og negative konsekvenser for miljø og 
samfunn. Slik vil det så å si alltid være når arealplaner legger til rette for virksomhet av 
denne karakter.  
 
På mange måter kan man si at gjennomføring av utbygging i seg selv kan vurderes som 
negativt for isolerte utredningstemaer, men gjennomføring av tiltak som vist innenfor 
utredningsområdet legger til rette for en arealbruk som generelt er en samfunnsmessig 
nødvendighet. Det vil derfor i slike saker ofte være snakk om hvilke lokaliseringer som 
medfører de færreste og minst omfattende negative konsekvensene og i hvilken grad de kan 
avbøtes.  
 
De negative konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn kan i en viss grad avbøtes 
ved gjennomføring av tiltak i dette tilfellet. De negative virkningene for miljø og samfunn som 
gjenstår etter gjennomføring av avbøtende tiltak vurderes å være akseptable i forhold til de 
positive virkningene for miljø og samfunn som utvikling representerer. Reguleringsplanen 
bygger opp under strategien om å tilrettelegge for et bærekraftig utbyggingsmønster, hvor 
arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med nasjonale føringer, ved at 
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reguleringsplanen innebærer videreutvikling av et eksisterende og sentralt massedeponi i et 
lite konfliktfylt område. 
 
Planen medfører en midlertidig omdisponering av et landbruks‐, natur‐ og friluftsområde til 
anleggsområde, og ved avslutning av deponiet skal det tilbakeføres til dyrket mark. 
Konsekvensutredningen viser at planforslaget får negative konsekvenser for blant annet 
landskapsbildet, naturmangfoldet og friluftsliv. De negative konsekvensene kan i en viss 
grad avbøtes ved gjennomføring av tiltak. 
 
Etter en samlet vurdering av negative konsekvenser og positive virkninger som følge av 
gjennomføring av reguleringsplanen, legges det til grunn at det er overvekt av positive 
virkninger. Rådmannen stiller seg bak denne vurderingen, og synes det er positivt at 
innspillet om å sikre etablering av landbruk v/fulldyrket jord i planområdet ved fullendt 
deponering er ivaretatt. 
 
Hvordan er naboene ivaretatt  
Rådmannen vurderer at naboenes bekymringer er hørt, og deres innspill er ivaretatt i 
planen. Krysset rv. 110 x Thorbjørnrødveien er i planforslaget flyttet ca. 10 meter mot nord, 
blant annet for i større grad å skjerme eksisterende bebyggelse langs Thorbjørnrødveien. 
Dette tilsvarer tilnærmet en dobling av eksisterende avstand mellom nærmeste fasade og 
Thorbjørnrødveien. Samtidig er det stilt krav til høyere veistandard, inkludert fast dekke. Til 
sammen vil dette gi en forbedret situasjon for naboer. 

 
Videre er det også lagt inn støyvoll og støyskjerm mot naboene ved Thorbjørnrødveien 1 i 
planforslaget. Dette vurderes som godt sikret i planen.  
 
Kulturminner 
For de supplerende plantemaene hvor det er gjort overordnete vurderinger trekkes det fram 
at planforslaget anses å være delvis i strid med målet om ta vare på kulturminner og 
kulturmiljø (og kulturminneplan for Østfold). Reguleringsplanen medfører utgravning av flere 
automatisk fredete kulturminnelokaliteter (ett gravfelt med fem graver og fire hulveier 
(ID58908) og to kokegropfelt (ID 229696 og ID 229664)) og båndlegging av et automatisk 
fredet kulturminne (gravrøys (ID 39861)) etter lov om kulturminner samt sikring av nyere tids 
kulturminne (Svenskeila). 
 
Østfold fylkeskommune skriver i sin oppfølgende uttalelse at Riksantikvaren, etter en samlet 
vurdering, finner at planforslaget kan godkjennes under betingelsen at det først foretas en 
arkeologisk utgravning av gravfelt og hulveier med id 58908, før tiltak etter planen realiseres. 
Kokegropslokalitetene med id 229 696 og 229 664 dispenseres uten vilkår om arkeologiske 
undersøkelser. Rådmannen vurderer at dette er sikret i planbestemmelse 7.2.  
 
Tilbakeføring til landbruk v/fulldyrket jord 
Da anbefalingen for å gå videre med det største utbyggingsalternativet er begrunnet med de 
potensielle positive virkningene for samfunnet bør en også vurdere den potensielle 
samfunnsnytten av nyetablering av jordbruk v/fulldyrket jord. Konsekvensene av 
planforslaget innebærer et varig inngrep i landskapet og et varig tap av eksisterende 
naturtyper. I lys av de overnevnte konsekvensene, og det faktum at det valgte 
utbyggingsalternativet vil resultere i mer optimale forhold for landbruk, vurderes 
opparbeidelse til fulldyrket jord som mer positivt i et samfunnsmessig perspektiv. Potensialet 
for dette finnes i planområdet allerede da det omfatter høyproduktive landbruksområder, 
med skog av høy bonitet og dyrkbar jord. Kartlagt dyrkbar jord i planområdet vil tas vare på 
og lagres for tilbakeføring. 
 
Etter offentlig ettersyn har forslagsstiller og Fredrikstad kommune gjennom dialog kommet 
fram til en omforent løsning, hvor forslagsstiller plikter å ta imot overskuddsmatjord fra 
prosjekter i Fredrikstad kommune og benytte den til nydyrking av jordbruksareal ved 
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avslutning av deponiet. Forslagsstiller mener dette er en akseptabel løsning for begge 
parter. Rådmannen er enig, og synes det er positivt at planforslaget sikrer opparbeidelse av 
jordbruk v/fulldyrket jord ved fullendt oppfylling der hvor dette er praktisk mulig. 
 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det framlagte 
planforslaget godkjennes. 
 


