Styret for Ungdommens Fylkesråds behandling:
Følgende tilleggsforslag ble fremsatt av Alma Haugen Kvisgaard:
Nytt punkt 4: Det er viktig at ungdommens fylkesråd involveres i planarbeidet for å sikre barn
og unges interesser, samt at det er denne målgruppen som i stor grad skal leve i fremtidens
Østfold.
Votering:
Fylkesordførerens forslag til innstilling med det fremsatte tilleggsforslaget ble enstemmig
vedtatt.

Styret for Ungdommens Fylkesråds uttalelse 06.09.2016:
1.
2.

3.

Høringsforslag til planprogram for Fylkesplan for Østfold godkjennes og sendes ut på
høring med høringsfrist 15. november 2016.
Følgende midlertidige retningslinjene for deponering av masser skal følges fram til
fylkesplanen har behandlet tematikken masseforvaltning og utarbeidet retningslinjer:
a. Drift av masseuttak og lokalisering og drift av massemottak/deponi skal
optimaliseres i henhold til transport, økonomi, naturmangfold, gjenbruk, og
avveies mot effektene på natur-, kultur- og nærmiljø samt naturressurser.
b. Deponering på dyrket mark bør unngås. Unntak kan gjøres for varig deponering
av masser som egner seg som dyrkningsmedium, og som ikke forringer arealets
produksjonsevne.
c. Det bør unngås å tillate permanente eller midlertidige deponier gjennom
dispensasjon. Lokalisering av deponier bør som hovedregel alltid skje som del av
plan etter plan- og bygningsloven.
d. Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser skal alltid søkes benyttet til
samfunnsnyttige formål. Samfunnsmessige formål i denne sammenheng er f.eks
støyskjerming, terrengarrondering, ny betong, fundamentering av veier og
plasser, tekniske anlegg, vekstjord, nødvendig terrengbearbeiding og planering av
utbyggingsområder.
e. Mellomlagre/midlertidige deponier bør vurderes etablert i de sentrale
utbyggingsområdene i nærings-/industriområder. Disse kan sørge for god
sortering og dermed større gjenvinningsgrad.
f. Mange prosjekter gir overskudd av masser med stor variasjon. Deponering av
masser skal fortrinnsvis lokaliseres til mottak som (samlet) kan håndtere masser
av alle kvaliteter i tråd med lovverket, og hvor det gis mulighet for fraksjonering
og gjenbruk av overskuddsmasser. Samlokalisering vil kunne gi større mulighet for
å oppnå mest mulig gjenbruk.
g. Hvordan masser skal håndteres og transport av rene masser bør avklares
gjennom den reguleringsplanen som bidrar til masseoverskuddet. Der dette ikke
er praktisk gjennomførbart bør kommunene i Østfold, som del av plansaken,
kreve plan for massehåndtering og transport av rene masser. Massenes renhet
skal dokumenteres av tiltakshaver.
h. Det må gjennomføres nødvendig grunnundersøkelser før deponier kan tas i bruk.
i. Større vei- og jernbaneprosjekter bør involvere lokale masseuttak/massedeponier
for optimal utnyttelse av de lokale ressursene.
Arbeidet med fylkesplanen forholder seg til tre delregioner: Indre Østfold, Ytre Østfold
nord og Ytre Østfold sør.

4.

Det er viktig at ungdommens fylkesråd involveres i planarbeidet for å sikre barn og
unges interesser, samt at det er denne målgruppen som i stor grad skal leve i
fremtidens Østfold.

