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Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opphever Hvaler kommunes vedtak om 
detaljreguleringsplan for Stenbruddet Kirkøy 
 
Vi mottok 19.02.2018 klagesak som gjelder Hvaler kommunes vedtak av 19.10.2017 om 
godkjenning av detaljreguleringsplan for Stenbruddet Kirkøy. I alt har det kommet inn 45 
klager på vedtaket, hvor advokat Peter T. Hansen representerer Øre Kroken Vel med ca. 100 
medlemmer. Klagerne fremkommer av listen over mottakere til dette brevet.  
 
Vi beklager den lange saksbehandlingstiden. Den har sammenheng med ressurssituasjonen 
hos Fylkesmannen, samt sakens kompleksitet.  
 

Fylkesmannens vedtak 
Fylkesmannen opphever Hvaler kommunes vedtak av 19.10.2017 i sak 54/17 på 
grunn av manglende konsekvensutredning, jf, pbl. § 4-2 andre ledd med tilhørende 
forskrift av 26.06.2009.  
 
Kommunen må behandle saken på nytt.  
 

Fylkesmannens vedtak er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. Nærmere begrunnelse for vedtaket står under avsnittet ”Fylkesmannens vurdering av 
saken” nedenfor.  
 
En oversikt over dokumentene i saken fremgår av kommunens oversendelsesbrev. 
Fylkesmannen mottok brev fra Ørekroken Vel ved formann Leif K Ervik den 21.05.2018. I 
tillegg har vi innhentet kopi av kontrollutvalgets behandling av henvendelsen om inhabilitet 
hos saksbehandlere i kommunen ved behandling av plansaken1, samt kopi av kommunens 
klagebehandling 15.02.2018, sak 5/18, hvor kommunestyrets stemmeavgivning fremgår. I 
oversendelsen hit fra kommunen fremgikk kun rådmannens innstilling.  
 
Vi har ikke funnet grunn til å se på planområdet, eller innkalle partene i saken til befaring da 
dette ble gjennomført ved vår tidligere behandling av klage på detaljreguleringsplanen. 
Fylkesmannen gjennomførte befaring av planområdet den 23.11.2016, og har med dette god 
kjennskap til planområdet. Vi anser for øvrig at sakens dokumenter, digitale kart og bilder gir 
tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle klagen, jf. fvl. § 17. 
 
 

 
1 Behandlet i møte 07.12.2017 
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Bakgrunnen for saken 
Fra vårt vedtak av 02.12.2016 siterer vi:  
 

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Kirkøy maskinentreprenør AS.  
Formålet med planen er å legge til rette for masseuttak og videreforedling av tilkjørte 
pukkverkmasser på eiendommen gbnr. 23/45. Planområdet er i hovedsak et areal 
som tidligere har vært steinmassedeponi etter utbygging av tunnelen mellom Asmaløy 
og Kirkøy. I perioder har det vært knusing av stein på området. Kirkøy 
maskinentreprenør AS ønsker å legge til rette for en videreutvikling av området. 
Området befinner seg rett sørøst for nedkjøringen til Hvalertunnelen fra Kirkøy. 
Planområder ligger ca. 260 meter fra Arekilen naturreservat, ca. 510 meter fra Hvaler 
Prestegårdskog naturreservat og ca. 250 meter fra Ytre Hvaler nasjonalpark. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplanprosessen ble sendt berørte myndigheter og 
naboer 30.06.06. Av ulike årsaker ble det etter varsel om oppstart en pause i 
prosjekteringen. I 2009 ble det avholdt ny forhåndskonferanse med kommunen, og 
det ble besluttet å sende fornyet varsel om oppstart. Fornyet varsel om oppstart ble 
sendt berørte myndigheter og naboer 13.04.10. 
 
Området er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplans 
arealdel 2011-2023 av 07.04.11. Detaljplanens hovedformål er steinbrudd og 
masseuttak. Tiltaket er derfor ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Planforslagsstiller og kommunen har vurdert at planen ikke må konsekvensutredes. 
For nærmere detaljer viser vi til planbeskrivelsen, sist revidert 11.11.15. 
 
Planen lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 15.06.13-15.08.13. Det kom 
inn 36 uttalelser, ved en av uttalelsene fra berørte naboer var vedlagt 1339 
underskrifter mot planforslaget. 
 
Kommunestyret behandlet planforslaget 04.09.14 i sak 57/14, og avslo forslaget 
med følgende begrunnelse:  
 

«Etablering av pukkverk i 25 år er i strid med kommuneplanen som sier at 
områder er satt av til næringsbygg.  
 
Planområdet ligger innenfor hensynssone kulturmiljø og er et regionalt viktig 
kulturmiljø. Etableringen av pukkverket vil bli nærmeste nabo til 
Nasjonalparken og naturreservatet Arekilen. Vi ønsker ikke at et slikt anlegg 
skal gi stor støy og støvforurensning inn i disse områdene som også er et 
rekreasjonsområde for mange.  
 
Støyen det vises til i planen og resultatene av målingene, er gjennomsnittlig 
støy gjennom hele året. Støymålingene sier ingenting om øyeblikksbildet av 
opplevd støy. Derfor gir ikke målingen noe riktig svar på støybildet når 
pukkverket faktisk er i drift. Vi frykter at friluftsområdene vil bli berørt og 
ødelagt av støy.  
 
Drift av pukkverk avgir også mye støv. Dette er umulig å kontrollere 100 % 
med vanning. Vi frykter at områdene på utsiden av planområdet blir berørt av 
støv.  
 
Tangenbekken er en stilleflytende bekk med skjørt habitat. Tangenbekken 
munner ut i Ørekroken som er et unikt område også nasjonalt. Vi kan ikke 
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tillate at avrenning fra et pukkverk skal føre med seg miljøgifter og forurense 
Tangenbekken og Ørekroken.» 

 
Hvaler kommune mottok revidert planforslag fra Rambøll AS den 17.11.15. I det 
reviderte forslaget er tillatt driftstid ifølge planforslagsstiller justert med 60 %. I tillegg 
er det foreslått en ny bestemmelse som forbyr bruk av tilsettingsvæske i 
overrislingsanlegg. 
 
Kommunen vurderte at ny høring var unødvendig, da endringene var gjort for i større 
grad å imøtekomme signaler mottatt ved sluttbehandlingen høsten 2014. Kommunen 
vurderte at endringene er positive for omgivelsene og allmennheten generelt. Verken 
berørte offentlige instanser eller berørte naboer til planområdet ble varslet om at det 
var kommet inn et revidert planforslag. 

 
Med 13 mot 18 stemmer vedtok kommunestyret 11.02.16 planforslaget, sist revidert 
11.11.15, med følgende tillegg:  
 

«Søker må drive innenfor tidsrommet 1. oktober til 1. april.  
Kommunestyret vil anmode om at bearbeiding av steinmasser ikke foregår i 
forbindelse med jule- og påskehøytidene.» 

 
Etter klager på vedtaket opphevet Fylkesmannen 02.12.2016 kommunes vedtak av 
11.02.16 på grunn av mangelfull høring. I og med at kommunestyret avslo planforslaget i 
2014, mente vi at det reviderte planforslaget måtte anses som en ny sak som skal følge 
reglene i pbl. Etter pbl.  § 12-10 skal planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. Det var en saksbehandlingsfeil at kommunen valgte å unnlate dette i denne saken. 
Saken ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling. For nærmere detaljer viser vi til 
vedtaket i sin helhet  
 
Detaljreguleringsplanen ble behandlet på nytt av kommunen den 01.02.2017 og lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn den 05.04.2017, med høringsperiode 05.04.2017-19.05.2017. I 
følge kommunen kom det inn totalt 14 uttalelser og innspill i denne perioden.  
 
Etter siste behandling er det gjort ytterligere endringer i planbestemmelsene.  
 

- I bestemmelse 3.1.4 er det lagt til at arealet V1 skal tilbakeføres til skog når V2 tas i 
bruk. 

- I bestemmelse 3.1.5 er det lagt til en siste setning om at massene ikke skal være 
forurensende eller medføre fare for spredning av fremmede arter. 

- Bestemmelse 3.3.2 er endret slik at støyberegninger utføres etter de til enhver tid 
gjeldende støyretningslinjer. 

- I bestemmelse 3.5.1 er det lagt til en ny bestemmelse som sikrer luftkvalitet ved 
etablering av ny virksomhet. 

 
I sitt brev av 16.05.17 viser Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold hovedsakelig til 
tidligere uttalelser i saken. Før foreslått detaljregulering for Steinbruddet eventuelt vedtas, vil 
Miljøvernavdelingen sterkt anbefale at det avklares hvor stort areal som blir påvirket av støy 
fra virksomheten når det er drift i området, og at konsekvenser for friluftslivet vurderes ut fra 
dette. I tillegg anbefaler Miljøvernavdelingen at eksisterende avkjørselsvei mot fv. 108 
fjernes, slik at terrenget her kan restaureres. Reguleringsbestemmelse 6.1 bør revideres 
dersom det skal tillates jordvoll og sikkerhetsgjerde innenfor vegetasjonsskjerm VS1. Det bør 
også stilles krav om at det her ikke benyttes forurensede masser eller masser som medfører 
fare for spredning av fremmede skadelige arter. 
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Fylkeskommunen mener planen burde vært konsekvensutredet med hensyn til friluftsliv, og 
at området ligger i et regionalt verdifullt kulturmiljø, nært inntil nasjonalparken, ved atkomst 
til et viktig strand- og turområde. Fylkeskommunen ber også om at risikoen for brannutvikling 
i Hvaler tunnelen ved varmegang i bremser og motor utredes videre. Et uhell i Hvalertunnelen 
kan ha store konsekvenser. Fylkeskommunen mener det planlagte tiltaket vil være 
skjemmende for opplevelsen på Kirkøy, og er redd for at endringen vil medføre at 
opplevelsen av området svekkes i stor grad.  
 
Kontrollutvalget i Hvaler mottok i juni 2017 bekymringsmelding fra advokat Peter T. Hansen 
om habiliteten til saksbehandlerne i Hvaler kommunen som har hatt befatning med 
detaljreguleringsplanen. Det vises til at flere personer som har deltatt i den 
forvaltningsmessige prosess som saksbehandler på vegne av Hvaler kommune, også har, 
eller har hatt, tilknytning til Rambøll AS. I brev av 11.10.2017 ber advokat Hansen om at 
kommunens behandling av planforslaget utsettes til kontrollutvalget har behandling  
bekymringsmeldingen. Rådmannens habilitetsvurdering fremgår i brev av 19.10.2017. 
Kontrollutvalget behandlet bekymringsmeldingen den 07.12.2017, og tok med 3 mot 1 
stemme rådmannens habilitetsvurdering til orientering.  
 
Kommunestyret vedtok planforslaget den 19.10.2017 med 11 mot 10 stemmer. Etter 
avstemmingen leverte Rolf Strand, Mona Vaugner, Arnfinn Vikerheim, Merete Pedersen, 
Wenche Wroldsen, Carl-Erik Madsen og Ida Solbakken en mindretallsanke, hvor det bes om 
lovlighetskontroll av vedtaket. Begrunnelsen for lovlighetskontrollen er:  
 

1. Kontrollutvalget har opprettet en sak knyttet til pukkverksaken som ikke er ferdig 
avsluttet.  

2. Planen er ikke konsekvensutredet. Et tiltak som berører så mange og får så store 
konsekvenser bør konsekvensutredes.  

3. Planen er ikke i tråd med gjeldene kommuneplan.  
 
Fylkesmannen har mottatt lovlighetsklagen. Den vil bli behandlet i egen sak.  
 
Kommunen mottok 45 klager på vedtaket. Klagene er i stor grad sammenfallende. Det 
anføres i hovedsak at vedtaket er ugyldig grunnet saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil 
og skjønnsmangler. Det er tvilsomt om alle klagerne har rettslig klageinteresse. Da 
anførslene i klagene er tilnærmet like, har vi ikke funnet grunn til å ta nærmere stilling til 
dette.  
 
Kommunestyret behandlet klagene 15.02.2018 og opprettholdt sitt tidligere vedtak med 11 
mot 10 stemmer.  
 
Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Vi refererer ikke ytterligere fra sakens dokumenter, kommunens vurderinger eller klagernes 
anførsler, fordi vi forutsetter at disse er kjent for partene i saken.  
 
Østfold fylkeskommune har mottatt kopi av klagene. I brev av 04.04.2018 skriver 
fylkeskommunen:  
 

Opplevelsen av naturens stillhet og fred, vekk fra støy og forurensning er viktige 
verdier for turgåere og en viktig verdi for Hvaler. Østfold fylkeskommune mener at 
etablering av Stentippen, som ny støyende virksomhet, ikke har gjort rede for i hvilken 
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grad virksomheten vil berøre Tre Hvaler Nasjonalpark støymessig og 
forurensningsmessig. 
 
Kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.6 omtaler det aktuelle industriområdet på 
Stentippen (øst) og legger føringer for videre planlegging i området (§ 11-9 nr 8) «Ved 
detaljregulering skal hensynet til nasjonalparken veie tungt. Dette betyr at 
nasjonalparkområdets verdier for bla natur og friluftsliv setter premisser for 
virksomhet i området mht bla støy og forurensing». 
 
Nasjonalparken representerer mange muligheter for Hvaler – og kanskje spesielt 
innenfor forskning og reiseliv/turisme. Hvaler kommune har tidligere vært tydelige på 
at de ønsker å tilrettelegge for en slik etablering. Østfold fylkeskommune er opptatt av 
rett virksomhet på rett sted og vi mener at tiltaket burde være mer utførlig analysert 
og utredet. 

 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen har behandlet saken i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 og delegasjon 
og avgjørelsesmyndighet fra Miljøverndepartementet gitt i rundskriv T-2/09. 
 

1. Innledning 
Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for å utøve 
det planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. plan- og 
bygningsloven § 3-3.  
 
Etter en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørte statlige fagmyndigheter, 
fylkeskommunen og andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor 
kommunestyret som avgjør hvilke områder som skal med i reguleringsplanen.  
 
I utgangspunktet er kommunens valg av ulike arealbruksformål etter § 12-5, hensynssoner 
etter § 12-6 og reguleringsbestemmelser etter § 12-7, en fri skjønnsmessig vurdering. Det er 
kommunestyret som er tillagt oppgaven som den øverste reguleringsmyndighet, og 
kommunestyret må derfor foreta nødvendige avveininger av ulike hensyn og behov.  
 
Fylkesmannen kan i utgangspunktet prøve alle sider av en sak som er til klagebehandling, jf. 
forvaltningsloven § 34 annet ledd. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av 
kommunen, skal imidlertid klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale 
selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen skal 
vise varsomhet med å overprøve vedtak der kommunal skjønnsutøvelse har vært avgjørende 
for vedtakets innhold. Fylkesmannens vurdering av reguleringsplaners innhold vil derfor i stor 
grad være begrenset til å prøve om det konkrete vedtaket oppfyller de alminnelige 
forvaltningsrettslige krav til saklighet mv. Videre må Fylkesmannen kontrollere om 
planen har vært behandlet og utformet i samsvar med saksbehandlingsreglene for 
utarbeidelse av reguleringsplaner i plan- og bygningsloven kap. 12. 
 
Det foreligger ikke innsigelse fra statlige eller regionale myndigheter mot reguleringsplanen. 
Vilkårene for at kommunestyret skal kunne godkjenne reguleringsplanen er derfor oppfylt. 
 

2. Nærmere om klagene 
 
Det er fremmet en rekke anførsler i saken og anførslene er i stor grad sammenfallende. Alle 
anførslene er vurdert, men det vil føre for langt å kommentere hver enkelt anførsel konkret.  
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Anførslene retter seg mot kommunens saksbehandling, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse. 
Vi vil nedenfor gi en oversikt over hovedanførslene.  
 
Saksbehandlingen:  
 

- Inhabilitet hos saksbehandlerne i kommunen. Kommunen vedtok planen før 
bekymringsmeldingen var ferdigbehandlet av kontrollutvalget 

- Utredningen er mangelfull: 
o Planen skulle være konsekvensutredet når det gjelder støy og forurensning 
o Følgende forhold skulle vært utredet nærmere: trafikkforhold/mertrafikk, økt 

tungtrafikk, avrenning fra pukkverket til Tangebekken, konsekvensene for 
fuglelivet og vannkvaliteten i Arekilen, behovet for pukkverk på Kirkøy.  

o Støyanalysen er feil 
 
Skjønnsmangler:  
 
- Vurderingen når det gjelder områdets verdi for friluftsliv er ikke valide. Gjennomføring 

av planen kan gi store konsekvenser for friluftslivet i området. Mulige konsekvenser 
for fuglelivet og vannkvaliteten i Arekilen er ikke tatt hensyn til.  

- Prinsippene i nml. §§ 8-12, særlig § 10 er ikke vektlagt.  
- Begrunnelsen tilfredsstiller ikke kravene i nml. § 49 om utenforliggende virksomhet 

som kan medføre skade inn i et verneområde 
- Kommunen har ikke vektlagt verdifallet en realisering av planen vil ha for hyttene i 

området.  
- Kommunen har ved vedtakelse av planen ikke hensyntatt pukkverkets beliggenhet, 

inneklemt mellom omkringliggende, og med grenser direkte til offentlige 
verneområder. Ytre Hvaler nasjonalpark som er innlemmet i det internasjonale 
Smaragdnettverket, er ikke viet noen oppmerksomhet fra kommunens side.  

- Kommunen har ikke sett hen til ulemper som støy og støv ved vedtakelse av planen.  
- Kommunen har ikke sett hen til midlertidige regionale retningslinjer for deponering av 

masser, vedtatt av Fylkestinget 22.09.2016.  
 
Rettsanvendelsesfeil: 
 
- Vedtaket er ikke i samsvar med nml. §§ 4 og 5.  
- Vedtaket er i strid med fredningsbestemmelsen for Arekilen naturreservat pkt. 4. 
- Vedtaket er i strid med samfunnsdel og økonomiplan for 2016-2019.  

 
Vi vil nedenfor først vurdere om vedtaket lider av saksbehandlingsfeil.  
 

1. Saksbehandlingsfeil 
 
Hovedproblemstillingen i denne saken er om reguleringsplanen er tilstrekkelig utredet i 
samsvar med de krav plan- og bygningsloven og forvaltningsloven setter.  
 
Klagerne anfører at det skulle vært gjennomført en konsekvensutredning, og at planen for 
øvrig er for dårlig utredet. Klagerne mener dette er en saksbehandlingsfeil som gjør vedtaket 
ugyldig.  
 
Er det krav om konsekvensutredning?  
Etter plan- og bygningsloven § 4-2 gjelder reglene om konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Formålet med bestemmelsene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i 
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betraktning under forberedelsen av planen, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, 
planen kan gjennomføres. 
 
Formålet med konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø-, naturressurser og samfunn. Ordningen skal bidra til å 
integrere hensynet til slike virkninger i utbyggers prosjektplanlegging, sikre en åpen 
planleggingsprosess med reelle muligheter for påvirkning, styrke beslutningsgrunnlaget og 
øke kunnskapen om virkningene av store utbyggingsprosjekter.2  
 
Det er forskrift om konskekvensutredning av 29. juni 2009 som relevant i denne saken, da 
det var denne forskriften som var gjeldende da det ble varslet oppstart i 2010, jf. 
overgangsbestemmelsene i forskrift av 2009 § 21, som tilsvarer overgangsbestemmelsene i 
forskriftene av 2014 og 20173.  
 
I formålsbestemmelsen § 1 annet ledd i forskrift om konsekvensutredninger av 2009 står 
det:  

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet 
til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og 
når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. 

Forskriften av 26.06.2009 angir nærmere når en reguleringsplan skal konsekvensutredes. 
Det følger av forskriften § 5 første ledd at ansvarlig myndighet tidligst mulig skal ta stilling til 
om en reguleringsplan faller inn under kriteriene for konsekvensutredning i § 4. For 
reguleringsplaner skal dette skje før varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet etter 
plan- og bygningsloven § 12-8 
 
Vi er enig med kommunen i at detaljreguleringsplanen ikke faller innenfor kriteriene i 
forskriften § 2.  
 
Etter forskrift om konsekvensutredninger § 3 bokstav b skal reguleringsplaner som 
inneholder tiltak nevnt i vedlegg II vurderes nærmere etter forskriften § 4. I vedlegg II punkt 
10 er utvinningsindustri, herunder masseuttak omfattet. Videre følger det av § 3 bokstav d at 
detaljreguleringen skal vurderes etter forskriften § 4 dersom den innebærer endringer av 
kommuneplanen. I dette tilfellet avviker detaljreguleringsplanen fra kommuneplanen, i og 
med at planområdet er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse næring. 
Stenbrudd/masseuttak er ikke i samsvar med næringsformålet.  
 
Planen skal konsekvensutredes dersom den faller innenfor ett eller flere av kriteriene i § 4. 
Ordlyden i kriteriene i § 4 er gjennomgående «er lokalisert i» eller «kommer i konflikt med». 
Denne ordlyden kan tilsi at planen faktisk må være lokalisert i eller komme i konflikt med 
overnevnte områder, naturtyper m.m. for å måtte konsekvensutredes. Ordlyden ble endret i 
forskrift av 19.12.20144. I vedlegg III til denne forskriften står det:   
 

Vil kunne komme i konflikt med eller medføre.. 
  
I høringsnotat til forskrift om konsekvensutredninger av 2014 skriver kommunal- og 
moderniseringsdepartementet under punkt 3.15:  
 

 
2 Ot.prp. nr. 24 (1994-1995) side 8. Se også Rt. 2009/661 (ambassadesaken)  
3 Henholdsvis § 18 og § 39 
4 Nå erstattet av forskrift av 21.06.2017 
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Det er i tillegg gjort enkelte endringer som en følge av norske forhold. I gjeldende 
forskrift er det benyttet ulike formuleringer ved introduksjonen av flere av kriteriene. 
Ved revisjonen av forskriften er formuleringene gjennomgått, og i flere av kriteriene 
foreslås det å endre introduksjonen fra ”kommer i konflikt med ” til ”vil komme i 
konflikt med”. Dette er ikke ment å innebære noen endring med hensyn til 
innslagspunkt for når kriteriet utløses. Endringene er ment å avspeile EIA-direktivets 
ordlyd, jf. artikkel 2, der ordlyden ”likely to have” benyttes. Selve kriteriet er et uttrykk 
for viktige hensyn (significant effects). Det vises også til andre ledd, der det går frem 
at det skal gjøres en konkret vurdering i henhold til om kriteriet slår inn. 

 
Med andre ord må det foretas en vurdering av om detaljreguleringsplanen vil kunne komme i 
konflikt med noen av kriteriene i § 4. Potensialet for konflikt er med andre ord avgjørende.  
Både lokaliserings-, trussel-, konflikt og verdikriterier legger opp til en konkret, skjønnsmessig 
vurdering i den enkelte sak.5  
 
Før vi tar nærmere stilling til om planen faller innenfor ett eller flere av kriteriene i § 4, gir vi 
en beskrivelse av planområdet med tilgrensende områder.  
 
I følge planbeskrivelsen ligger planområdet ca. 260 meter fra Arekilen naturreservat, ca. 510 
meter fra Hvaler Prestegårdskog nasjonalpark og på det nærmeste ca. 250 meter fra 
plangrensen til Ytre Hvaler nasjonalpark. Umiddelbart øst for området ligger adkomstveien til 
Ørekroken og øst for denne ligger Tangenbekken som forbinder Arekilen og bukta i 
Ørekroken.  
 
Nærmeste nabo er en fritidsbolig ca. 70 meter fra planlagt tilknytningspunkt til veien i 
Ørekrokveien. I tillegg er det noe bebyggelse nord for riksvei 108, bebyggelsen er plassert ca. 
70-80 meter fra uttaksgrensen. Bebyggelsen for øvrig ligger plassert mer enn 150 meter fra 
uttaksgrensen.  
 
Det følger videre av planbeskrivelsen at det i naturbasen/artsdatabanken hos Direktoratet 
for naturforvaltning ikke er registrerte verneverdige naturområder eller objekter innenfor 
området.   
 
Når det gjelder friluftslivet, skriver plankonsulenten at driftsvei langs planområdets vestside 
– merket kyststi- i tillegg til kjøreveisforbindelsen langs plangrensen i øst benyttes som turvei 
mot Ørekroken. Turveien forutsettes holdt åpen for allmennheten, og er i dag skilt fra 
anleggsområdet med en jordvoll langs deler av planområdet.  
 
Kommunen og plankonsulent Rambøll, mener planen ikke må konsekvensutredes. I 
planbeskrivelsen sist revidert 11.11.2015 skriver Rambøll:  
 

Konsekvensutredning 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger, som trådte i kraft 26.06.2009, skal 
det utarbeides konsekvensutredning dersom masseuttaket omfatter et areal på minst 
200 daa i grunnflate eller et uttak på minst 2 mill. m3. Det foreslåtte uttaket vil være 
langt under denne grensen. Tiltaket kan heller ikke sies å medføre behov for 
konsekvensutredning på grunn av ”vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og 
samfunn” som omtalt i forskriftens §4 jmf forskriftens vedlegg II pkt. nr 10. I en 
eventuell konsekvensutredning av tiltaket vurderes støy, støvflukt, 
avrenningsproblematikk og hensyn til nærliggende kyststi (friluftsliv) være de mest 

 
5 «Konsekvensutredninger» av Holth og Winge side 34 
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aktuelle tema. Tiltaket er i samråd med Hvaler kommune vurdert til ikke å utløse krav 
om konsekvensutredning under forutsetning av at de nevnte tema belyses i 
planbeskrivelsen. 

 
I uttalelsen til planforslaget skriver Østfold fylkeskommune at planen burde vært 
konsekvensutredet med hensyn til «friluftsliv» og «beliggenhet nært verdifullt landskap, 
naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet» 
 
Til dette skriver Rambøll:  
 

Planforslaget tar for seg hensynet og nærheten til nasjonalparken, Tangenbekken og 
Arekilen og har innarbeidet skjerpende bestemmelser for utslipp av støy, støv og 
annen forurensing til omgivelsene. Driftsbetingelsene for masseuttaket er lagt på et 
nivå som utelukkende hensyntar de nevnte brukerinteressene – ikke 
næringsinteressene. 
 
Planforslaget er gjennom foregående behandlinger utførlig revidert og tilpasset 
innspill og merknader fra naboer, politiske signaler og offentlige myndigheters 
signaler. Alle overordnede planmyndigheter stilte seg bak planforslaget som ble 
sluttbehandlet og vedtatt av Hvaler kommunestyre 01.02.2016. Det foreliggende 
planforslaget er i all hovedsak det samme som tidligere vedtatt – men med ytterligere 
skjerpelser av driftsvilkår. Det må fra tiltakshaversiden kunne forventes en grad av 
forutsigbarhet i planprosesser og hensynet til forskrift om konsekvensutredninger 
anses avklart i tidligere behandlinger. Ønsket om konsekvensutredning som 
fremholdt av ØFK foreslås ikke imøtekommet. 

 
I vedtaket skriver kommunen:  
 

Konsekvensutredning og forholdet til kommuneplanen 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal det utarbeides 
konsekvensutredning dersom masseuttaket omfatter et areal på minst 200 daa i 
grunnflate eller et uttak på minst 2 mill. m3. Det foreslåtte uttaket vil være langt 
under denne grensen. Området er i kommuneplanen avsatt til fremtidig 
næringsbebyggelse. Hovedformålet det nå reguleres til er «Steinbrudd og 
masseuttak», noe som i kommuneplan kommer inn under råstoffutvinning, ikke 
næringsbebyggelse. Planforslaget legger til rette både for håndtering av tilkjørte 
masser, noe som kommer inn under formålet næringsbebyggelse, og for steinbrudd, 
som ikke kommer inn under formålet næringsbebyggelse. Avvik fra formålet i 
kommuneplanen kan utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om 
konsekvensutredning § 3 og § 4. I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble støy 
og støv vurdert som potensielle utredningstemaer i henhold til forskriften. Det er 
administrasjonens vurdering at dersom støyende og støvende virksomhet allerede da 
planen vedtas etableres lavt i terrenget og lengst øst i området, vil ikke planarbeidet 
utløse krav om konsekvensutredning da det ikke vil bli vesentlig påvirkning på 
omgivelsene under de forutsetningene. Temaene støy og støv må i midlertid 
grundig vurderes i forbindelse med planprosessen uansett. 

 
Fylkesmannen har etter en konkret vurdering kommet til at vi mener planen skulle vært 
konsekvensutredet, jf. forskriften § 4 a. Bestemmelsen lyder:  
 

Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de er lokalisert i 
eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, 
kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet 
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eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å 
finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. 
(våre understrekninger). 

 
Vi vil nedenfor begrunne dette nærmere.  
 
Planområdet ligger i nærheten av verneområder, her særlig Ytre Hvaler nasjonalpark og 
Arekilen naturreservat. I forskift om vern av Ytre Hvaler nasjonalpark av 26.06.2009 § 2 står 
det dette om formålet med Ytre nasjonalpark:  
 

- bevare egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i sørøst-Norge, 
- bevare undersjøisk landskap med variert bunntopografi,  
- bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, 

kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn.  
  
 Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt 
 og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.  
 
I forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Arekilen naturreservat, Hvaler 
kommune, Østfold vedtatt 16.04.2010 står det dette om formålet med vernet:  
 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar 
natur, med spesielle naturtyper i form av en rik sumpskog med svartor og en 
vannforekomst med variert sumpvegetasjon. Området har en særlig betydning for 
biologisk mangfold med flere sjeldne arter. 
 

I vurdering av om planen må konsekvensutredes har kommunen lagt vekt på at «dersom 
støyende og støvende virksomhet allerede da planen vedtas etableres lavt i terrenget og 
lengst øst i området, vil ikke planarbeidet utløse krav om konsekvensutredning da det ikke vil 
bli vesentlig påvirkning på omgivelsene under de forutsetningene. Temaene støy og støv må i 
midlertid grundig vurderes i forbindelse med planprosessen uansett.» 
 
Det følger av forskriften § 5 andre ledd at kommunens vurdering av om en reguleringsplan 
kan få vesentlige virkninger skal ta utgangspunkt i opplysninger gitt av forslagsstiller og på 
ellers foreliggende og kjent kunnskap. Videre skal kommunen i nødvendig grad ta kontakt 
med berørte myndigheter for å avklare om kriteriene i § 4 kommer til anvendelse.  
 
Holth og Winge skriver i «Konsekvensutredninger» side 35 om § 5 annet ledd:  
 
 (…) Dette fordrer en viss kjennskap til interessebildet i utbyggingsområdet, noe som 
 reiser spørsmål om hvor omfattende utredninger som kreves for at tiltakshaver skal 
 kunne foreta en forsvarlig utredning av virknings- og verdikriteriene i § 4.  
 
 KUF § 5 annet ledd fremmer også et samordningshensyn ved å fastslå at ansvarlig 
 myndighet skal «i nødvendig grad ta kontakt med berørte myndigheter for å avklare 
 om kriteriene i § 4 kommer til anvendelse».  Dette tilsier at det bør være bred enighet 
 blant involverte aktører dersom man kommer frem til at et vedlegg II–tiltak ikke skal 
 underlegges KU-plikt. Dersom tiltaket kommer i konflikt med ett eller flere av 
 hensynene som nevnt i KUF § 4, skal det nok lite til før KU-plikten gjør seg gjeldende. 
 Dette gjelder særlig dersom berørte myndigheter hevder at planen eller tiltaket vil 
 medføre konflikter med deres respektive interesser, og at KU derfor er nødvendig for 
 å kartlegge konsekvensene.  
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Kommunens forutsetninger om at en realisering av planen ikke vil påvirke omgivelsene 
vesentlig dersom støyende og støvende virksomhet etableres lavt i terrenget og lengst øst i 
planområdet, synes ikke utredet i planprosessen. Videre er det i plankonsulentens utredning 
av naturmangfoldet, som kommunen bygger sitt vedtak på, kun tatt utgangspunkt i selve 
planområdet. Foruten Tangenbekken, kan vi ikke se at kommunen har utredet hvordan 
planen vil påvirke omkringliggende områder, og her særlig verneområdene med sitt 
naturmangfold og friluftsliv. Vi viser her blant annet til verneforskriften for Arekilen 
naturreservat, hvor det i formålsparagrafen fremgår at: Området har en særlig betydning for 
biologisk mangfold med flere sjeldne arter, samt verneforskriften for nasjonalparken hvor det 
fremgår at friluftsliv også er et av formålene med vernet.  
 
Som nevnt over er det potensialet for konsekvenser som er avgjørende. Vi finner at 
kommunens utredninger av om kriteriene i § 4 er oppfylt for denne planen ikke er 
tilfredsstillende. Kommunen må gjøre en viss utredning for å kunne fastslå om planen vil 
kunne komme i konflikt med verneområdene. Da kommunen kun har satt visse 
forutsetninger for vurderingen etter § 4, uten nærmere utredning og belegg for disse, er det 
vanskelig å legge særlig vekt på disse i vurderingen av om planen faller innenfor § 4 a.  
 
Fylkeskommunen uttalte i høringsrunden at den mente planen måtte konsekvensutredes. 
Plankonsulenten synes å ikke legge vekt på denne uttalelsen fordi behovet for 
konsekvensutredninger måtte anses avklart i tidligere prosesser. Planen ble, etter 
Fylkesmannens opphevelse den 02.12.2016, sendt på ny høring. Plankonsulenten og 
kommunen må ta til etterretning de innspill de mottar. Fylkeskommunens ønske om 
konsekvensutredning burde vært vektlagt i vurderingen av om planen faller innenfor § 4, og 
plankonsulenten og kommunen burde, etter den nye høringsrunden, foretatt en fornyet 
vurdering av om planen skal konsekvensutredes.  
 
Vi mener det ikke kan utelukkes at støy og støv fra pukkverket vil kunne komme i konklikt 
med verneområdene og de hensyn/formål de er satt til å ivareta. I en konsekvensutredning 
må derfor planens innvirkning på friluftsliv og naturmangfold utredes, særlig støy- og 
støvulemper.  
 
I vurderingen av om planen faller innenfor § 4 a) har vi også lagt vekt på naturmangfoldloven 
§ 49 om utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde. I 
bestemmelsen heter det:   
 

Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på verneverdiene i et 
verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av 
om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår. For annen virksomhet gjelder 
aktsomhetsplikten etter § 6. 
 

Som vurderingen vår over viser, mener vi pukkverket kan innvirke på verneverdiene i 
tilgrensede verneområder. Vi kan ikke se at kommunen har vektlagt denne bestemmelsen i 
sin vurdering av om planen må konsekvensutredes.  
 
I tillegg har vi sett hen til kommuneplanens arealdel punkt 1.6 som gir føringer for videre 
planlegging av industriområde Stentippen øst, ved tunnelåpningen på Kirkeøy. 
Bestemmelsen lyder:  
 

Ved detaljregulering skal hensynet til nasjonalparken veie tungt. Dette betyr at 
nasjonalparksområdets verdier for bl a natur og friluftsliv setter premisser for 
virksomhet i området mht. bl.a støy og forurensing. 
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Manglende konsekvensutredning er en saksbehandlingsfeil. Vedtaket er likevel gyldig «når 
det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold», 
jf. forvaltningsloven § 41. 
 
Problemstillingen er om det er grunn til å tro at manglende konsekvensutredning har virket 
inn på vedtakets innhold. Men andre ord om det til tross for manglende 
konsekvensutredning, foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om planens virkning på 
verneområdene.  
 
Er det grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket inn på vedtakets innhold?  
Plan- og bygningsloven regulerer ikke dette særskilt. Man må derfor gå til de generelle 
reglene om saksbehandling. 
 
I forarbeidende til forvaltningsloven § 41, Innst. O. II (1966-67) er følgende sagt om 
innholdet av bestemmelsen: 
 

Den foreslåtte formulering tilsikter ikke å medføre noen forandring i rettspraksis og 
forvaltningsteori idet den overlater den nærmere grensedragning til domstolene. 
Bestemmelsen gir adgang til i en viss grad også å trekke inn andre omstendigheter – 
f. eks. virkningen av ugyldighet og betydningen av at saksbehandlingsreglene på 
vedkommende saksområde håndheves særlig strengt. 
 

På side 646 - 648 i kommentarutgaven til forvaltningsloven (2011) skriver Geir Woxholt: 
 

Feil i saksbehandlingen – og dermed bruken av § 41 – vil i første rekke få betydning 
under det frie forvaltningsskjønnet. Det skyldes at spillerom for skjønn legger 
forholdene til rette for at feil i saksbehandlingen kan virke inn på avgjørelsen som er 
foretatt. Saken står som regel annerledes ved strengt lovbundne avgjørelser, fordi det 
her er mindre mulighet for at feilen rent faktisk kan påvirke avgjørelsen. 
[…] 
 
Et annet spørsmål er hvor meget som skal til før det foreligger innvirkning av den 
type loven forutsetter kan føre til ugyldighet. Det må her foretas en 
sannsynlighetsvurdering, jfr lovtekstens formulering «grunn til å regne med at feilen 
ikke kan ha virket bestemmende». Det er alminnelig enighet om at det ikke kan 
kreves mer enn at det er en ikke helt fjerntliggende mulighet for det, jfr Eckhoff/Smith 
s 489 og Frihagen, Forvaltningsloven, s 939. I Rt 1980 s 485 har Høyesterett brukt 
formuleringen «en rimelig mulighet». Vurderingen kan imidlertid variere alt etter 
feilens karakter og sakens art. Er feilen grov og vedtaket spesielt inngripende for 
parten, skal det lite til før ugyldighet inntrer, jfr Innst O II (1966-67) s 16. Består 
tvisten derimot i realiteten mellom to private parter og det har gått lang tid, kan 
resultatet bli det motsatte. 

 
Relevant rettspraksis er Husebydommen (ambassadebomben), Rt. 2009/661. Saken gjaldt 
gyldigheten av et vedtak om endring av reguleringsplan for bygging av ambassade. Det var 
ikke foretatt pliktig konsekvensutredning i forbindelse med omreguleringen. 
 
Om innholdet av forvaltningsloven § 41 uttalte Høyesterett under avsnitt 1 og 2: 
 

(1) «Det følger av den alminnelige regel i forvaltningsloven § 41 at 
reguleringsvedtaket likevel er gyldig «når det er grunn til å regne med at feilen ikke 
har virket bestemmende på vedtakets innhold». I dette ligger ikke et krav om 
sannsynlighetsovervekt for at feilen ikke har fått betydning. Det er tilstrekkelig 
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med en ikke helt fjerntliggende mulighet.» 
 
(2) «Vurderingen beror på de konkrete forhold i saken, herunder hvilke feil som er 
begått og vedtakets karakter. Der saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt 
eller uriktig avgjørelsesgrunnlag på et punkt av betydning for vedtaket, eller feilen 
på en annen måte innebærer tilsidesettelse av grunnleggende fordringer til 
forsvarlig behandling, skal det gjennomgående nokså lite til. Sammenholdt med de 
interesser som skal ivaretas gjennom reglene om konsekvensutredning, og den 
komplekse utredningsprosessen det der legges opp til, vil veien frem til ugyldighet 
derfor kunne være kort når saksbehandlingsfeilen består i manglende eller 
mangelfull konsekvensutredning. Men noen automatikk er det ikke tale om. Og det 
er etter mitt syn heller ikke rom for en alminnelig presumsjon for innvirkning, slik 
de ankende parter har tatt til orde for. En slik presumsjon ville representere en 
ugrunnet stor vekting av form fremfor innhold. Det kan ikke tas for gitt at de 
hensyn og interesser som skal ivaretas gjennom reglene for konsekvensutredning, i 
en konkret sak ikke også kan ivaretas innenfor rammene av en ordinær 
planbehandling. I forhold til innvirkningskriteriet må man etter mitt syn derfor gå 
konkret til verks, og knytte undersøkelsene til de enkelte påberopte avvik fra den 
saksbehandlingen som skulle vært fulgt dersom det var gjennomført 
konsekvensutredning i den aktuelle saken.» (Våre understrekninger). 

 
Vi vil i vår vurdering av om manglende konsekvensutredning har hatt betydning for resultatet, 
ta utgangspunkt i Husebydommen, jf. ovenfor. Vi viser her til forarbeidene hvor det er 
fremhevet at domstolene skal stå for den nærmere grensedragningen av når det er grunn til 
å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. 
 
Undersøkelsen av om utredningen likevel er tilfredsstillende, til tross for manglende 
konsekvensutredning, må ifølge Høyesterett knyttes til de enkelte påberopte avvik fra den 
saksbehandlingen som skulle vært fulgt dersom det var gjennomført konsekvensutredning i 
saken. 
 
Nærmere regler om saksbehandlingen finner vi blant annet i forskrift om 
konsekvensutredninger § 9, som regulerer innhold og utforming av planforslag med 
konsekvensutredning. 
 
Det følger av § 9 sjette ledd at: 
 

Planforslag eller søknad med konsekvensutredning for tiltak skal beskrive virkninger 
av tiltaket for miljø og samfunn. For reguleringsplaner skal virkningene av planen 
som helhet inngå ved vurderingen av konsekvensene. Forhold som er tilfredsstillende 
utredet i overordnet plan, herunder aktuelle lokaliseringsalternativ, skal ikke utredes 
på nytt. (vår understrekning). 

 
Klager anfører at manglende konsekvensutredning har medført at saken ikke er godt nok 
opplyst, især når det gjelder en nærmere beskrivelse og vurdering av hvilke virkninger planen 
vil ha for miljøet og samfunnet. Planbeskrivelsen er ikke godt nok underlag for å foreta en 
tilstrekkelig og grundig nok vurdering av hvilke konsekvenser etableringen av pukkverket vil 
få for friluftslivet og naturmangfoldet. En konsekvensutredning vil måtte foreta en langt 
grundigere vurdering av hvilken betydning støv og støy fra pukkverket vil få for 
omkringliggende areal.   
 
Når det gjelder støy, er det utarbeidet en egen støyutredning datert 29.04.2014.  
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I forrige høringsrunde, 15.06.2013-15.08.2013, skrev Miljøvernavdelingen hos 
Fylkesmannen i Østfold: 
 

Kommunen bør nøye vurdere om det er ønskelig med en slik støyende virksomhet i 
dette området. Annen virksomhet som naturlig faller inn under et næringsområde, 
som området er avsatt til i kommuneplanens arealdel, vil trolig ikke ha tilsvarende 
støyforurensning til omgivelsene. Vi savner også mer fokus på støy til 
friluftsområdene rundt. Det burde vært utredet en omkrets for hørbar støy til 
områdene rundt for å kunne synliggjøre mulig påvirkningsområde. 

 
Dette er kommentert slik at plankonsulenten i saksfremlegget til ny høring av planforslaget 
01.02.2017:  
 

Det er etter offentlig ettersyn utarbeidet nye støyberegninger og støyfaglig rapport for 
anlegget. I løpet av planprosessen er T1442 revidert og nye beregninger tilfredsstiller 
gjeldende regelverk. Ved etablering av masseuttak i området vil man slik 
støyrapporten viser påvirke omgivelsene i liten grad mht. støy. Beregnede støysoner 
er vist i henhold til gjeldende regelverk med angitte grenseverdier og viser at arealene 
umiddelbart inntil uttaksområdet i noen grad vil berøres av gul sone. Eksisterende 
bebyggelse i området berøres ikke av beregnede støysoner. Heller ikke ved 
beregningshøyde 2 meter ligger kyststien i et område med støy over angitte 
grenseverdier. 
 

I høringsuttalelse av 16.05.2017 skriver Miljøvernavdelingen:  
 

I støyutredningen (datert 29.04.14) ser det imidlertid ut til å være tatt utgangspunkt i 
de anbefalte grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse og ikke anbefalte 
grenseverdier for friluftsområder. I retningslinjens (T-1442) tabell 2 er anbefalt 
støygrense for stille områder, nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted 
eksempelvis Lden 40 dB. Videre står det at «I større upåvirkede naturområder, som for 
eksempel nasjonalparker, naturområder i fjellet og kjerneområder i bymarker er all 
hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket.» Med bakgrunn i dette mener vi fortsatt at 
en større del av støybildet burde vært utredet, ikke bare med gjennomsnittsstøy (Lden), 
men også med støysituasjonen i drift. Da ville man fått et bedre bilde av hvor stort 
område som kan bli påvirket når det er drift på stedet. 
 
Det er nå foreslått innskjerpinger av driftstiden, til 3 perioder av 4 uker innenfor 
tidsperioden 1. oktober – 1. mai. Vi gjentar fra vår tidligere uttalelse at: «Veien til 
Ørekroken er for mange en adkomst til populære friluftsområder i strandsonen og 
nasjonalparken med blant annet Rødshue som turmål. Dette er friluftsområder som 
benyttes hele året…» «… Det er kanskje særlig i vinterhalvåret, når det planlegges 
høyest aktivitet i planområdet, at muligheten til å oppleve denne stillheten er størst 
på Hvaler.» 

 
Den nye uttalelsen er kommentert slik av plankonsulenten:  
 

Støyrapporten viser støysonekart etter krav gjeldende i T-1442 og støysoner er som 
angitt ikke vurdert mot grenseverdi for rekreasjonsområdet. Bakgrunnen er at 
området ikke er regulert som grønn sone i kommuneplanen som angitt i 2.3.1 i T-
1442. Som beskrevet i veileder til T-1442, M- 128, punkt 2.6.3, er det kommunenes 
ansvar å kartlegge rekreasjonsområder og stille områder. Det aktuelle området er 
ikke anvist som «stille område» og de foreliggende beregninger tilfredsstiller således 
retningslinjen for behandling av støy. 
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For å påse at saken er så godt opplyst som mulig, jf. fvl. § 33 siste ledd, har vi bedt 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, som planfaglig myndighet på støy, om å kommentere 
støyanalysen nærmere, i lys av plankonsulentens siste kommentarer. I e-post 26.06.2018 
skriver Miljøvernavdelingen:  
 

Viser til juridisk avdelings henvendelse 26.06.18 om støy i forbindelse med 
klagesaksbehandling av forslag om detaljregulering for Stentippen pukkverk på 
Kirkeøy i Hvaler kommune. 
 
Klageinstansen ber om en uttalelse til plankonsulentens kommentar til 
miljøvernavdelingens uttalelse til planforslaget, og ev. andre mangler ved rapporten. 
 
Pukkverk skal, i tillegg til å ivareta eventuelle krav i reguleringsplaner, følge 
forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus 
og singel. Disse krav gjelder med mindre forurensningsmyndigheten har satt andre 
krav i tillatelse. I forurensningsforskriften § 30-7 er det støykrav som må følges. 
Pukkverkets/bedriftens bidrag til utendørs støy hos nabo (bolig/fritidsbolig) skal ikke 
overstige de angitte støygrensene. En av støygrensene som skal ivaretas er 
maksimalt Lden 55 dB mandag-fredag, hvor Lden er definert som døgnmiddel, i 
motsetning til beregning etter T-1442 Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, hvor Lden beregnes som årsmiddelverdi. 
 
I utredningene savnes således en beregning av om forurensningsforskriftens krav kan 
bli ivaretatt, og ev. på hvilke vilkår.  
 
Som en del av planforslaget ble det utarbeidet to støyrapporter. Den første er datert 
25.03.11, mens den andre er datert 29.04.14. I begge er det tatt utgangspunkt i T-
1442s anbefalte støygrenser for industri, men den første er beregnet uten impulsstøy 
og den siste med. Dette gir ulike grenseverdier på 55 dB og 50 dB. Støysonekartet i 
utredningen fra 2011 indikerer, så langt vi kan se, at virksomheten ikke vil overholde 
støykravene i forurensningsforskriften. I rapporten fra 2014 er det lagt inn en støyvoll 
på 3 m rundt området, og det er altså innskjerpet krav med 5 dB (impulsstøy) til en 
grenseverdi på 50 dB. Det foreligger ikke dokumentasjon på at kravene i 
forurensningsforskriften kan ivaretas. 
 
I begge utredninger ser det ut til å mangle informasjon om knuseverkets 
høydeplassering i terrenget, som utgangspunkt for støyberegningene. Bruddkanten 
og hvor dypt knuseverket plasseres er av vesentlig betydning for støy til omgivelsene. 
Det burde vært informert om terrengutforming ved beregningsgrunnlaget og det 
burde vært utredet støysoner i flere faser etter hvert som knuseverket eventuelt 
plasseres lavere i terrenget. 
 
I miljøvernavdelingens uttalelse påpekte vi at støyen burde vært utredet ved full drift, 
slik at man fikk et bilde av hvor stort område som kunne bli påvirket av pukkverket. 
Dette inkluderte påvirkning på nasjonalparken og naturområdene omkring, som er 
viktige for friluftslivet. Vi påpekte at i slike områder er i prinsippet all hørbar fremmed 
lyd uønsket. 
 
Vår uttalelse skal være kommentert med at dette ikke er hensyntatt siden kommunen 
i sin kommuneplan ikke har angitt område som «stille område»/«grønn sone» etter T-
1442 punkt 2.3.  
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Det at kommunen ikke har fulgt anbefalingen i T-1442 om å kartfeste «stille områder» 
i kommuneplanens arealdel kan ikke brukes som argument for å ikke belyse 
planforslagets konsekvenser for omgivelsene. Argumentet om at støy påvirker 
friluftslivet er like relevant, uavhengig av om kommunen har kartfestet soner i 
arealdelen. 
 
Oppsummert 
Vi mener det er en svakhet at det ikke er utredet om forurensningsforskriftens 
støykrav kan bli ivaretatt ovenfor nærliggende boliger og fritidsboliger, og eventuelt på 
hvilke vilkår. Det mangler opplysninger om knuseverkets plassering i terrenget som 
grunnlag for støysoneberegningene.  
 
Det at kommunen ikke har fulgt anbefalingen i T-1442 om å kartfeste «stille områder» 
i kommuneplanens arealdel kan ikke brukes som argument for å ikke belyse 
planforslagets konsekvenser for omgivelsene. Argumentet om at støy påvirker 
friluftslivet er like relevant, uavhengig av om kommunen har kartfestet soner i 
arealdelen. Dette er særlig relevant når reguleringsplanen ikke er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel. 
 

Klagerne anfører at støyanalysen ikke er tilfredsstillende. Dette er også anført av mindretallet 
i kommunestyret. Uttalelsen fra Miljøvernavdelingen tilsier at det er flere svakheter med 
støyutredningen. Etter en helhetsvurdering kan vi derfor ikke se at støyutredningen kan 
erstatte en konsekvensutredning av støyulempen for omkringliggende verneområder.   
 
Når det gjelder utredningen av hvilket naturmangfold som kan bli berørt ved en realisering av 
planen, inneholder planbeskrivelsen en knapp beskrivelse av pukkverkets betydning for 
naturmangfoldet innenfor planområdet. Det fremgår ikke av planbeskrivelsen hvilke 
utredninger som er gjort for å kartlegge naturmangfold utenfor planområdet, og pukkverkets 
påvirkning på dette. Imidlertid konkluderes det med at pukkverket ikke vil få nevneverdig 
betydning for verken naturmangfold eller friluftsliv, uten nærmere belegg for dette. Blant 
annet skriver plankonsulenten at Tangenbekken, som går på nedsiden av pukkverket, ikke vil 
bli negativt berørt av tiltaket. Det vises til at tiltaket ikke vil ha direkte avrenning til 
Tangenbekken, verken i etableringsfasen eller driftsfasen. Overflatevann vil håndteres inne i 
uttaksområdet og eventuell avrenning i etableringsfasen vil være marginal og filtreres i 
løsmassesjiktet før det når veien Ørekroken. Hvilke utredninger som er gjort for å konkludere 
på dette fremkommer ikke av planbeskrivelsen. Imidlertid skriver plankonsulenten at pålagt 
tilsyn og krav om dokumentert søknad om driftskonsesjon sikrer at tilstrekkelig dimensjonert 
rensesystem er etablert før uttak igangsett. Som det fremgår nedenfor, er det uheldig at 
utredningen utsettes til etter at planen er vedtatt.  
 
Det fremgår av naturmangfoldloven § 8 at kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Kommuneplanens arealdel punkt 
1.6 og naturmangfoldloven § 49, begge nevnt over, tilsier at kunnskapsgrunnlaget i denne 
saken ikke er tilfredsstillende.  
 
Forskrift om konsekvensutredninger § 9 syvende ledd stiller krav om at det i 
konsekvensutredningen skal 
 

….redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til omgivelsene og for å 
avbøte skader eller ulemper, samt hvilke undersøkelser og tiltak som kan gjøres for å 
overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltaket. 
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Plankonsulenten har underveis revidert planforslaget og kommet med tilpasninger og krav 
som skal avbøte ulemper ved en realisering av planen. Som utgangspunkt for de utredninger 
som er gjort og konklusjoner som er fattet, er det lagt til grunn at maskineriet plasseres 11 
meter under bakken og at det etableres en 3 meter høy støy- og innsynsvoll. Vi mener 
plankonsulenten har lagt til grunn forutsetninger/betingelser som ikke er nærmere 
utredet/dokumentert i plandokumentene. Som det fremgår av Miljøvernavdelingens uttalelse 
26.06.2018, burde støyutredningen inneholdt informasjon om terrengutforming ved 
beregningsgrunnlaget. I tillegg burde det vært utredet støysoner i flere faser etter hvert som 
knuseverket eventuelt plasseres lavere i terrenget. Det tar tid før maskineriet kan plasseres 
11 meter under bakken. Når denne forutsetningen er innfridd, er uvisst.  
 
Forskriften § 12 regulerer i hvilken grad planmyndigheten skal ta hensyn til 
konskevensutredningen når vedtak skal fattes. I tredje ledd fremgår at: 
 

«Plan- eller tillatelsesmyndigheten skal vurdere og i nødvendig grad fastsette vilkår 
for å avbøte og begrense vesentlige negative virkninger av planen eller tiltaket. 
Vilkårene må vedtas som bestemmelser eller hensynssoner med hjemmel i plan- og 
bygningsloven […].» (vår understrekning). 
 

Det fremgår av reguleringsbestemmelsene punkt 3.3.1 at en støy- og innsynsdempende voll 
med høyde på minimum 3 meter skal etableres i planområdet før masseuttak og knusing av 
tilkjørte masser kan igangsettes. Videre oppstiller punkt 2.1.3 er forbud mot bruk av 
frosthindrende tilsettingsveske i overrislingsanlegg for knuseverk. Sistnevnte for å ivareta 
Tangenbekken. I tillegg er det i punkt 4.1.3 stilt krav om at sprengning og knusing av masser 
kun skal foregå innenfor 3 perioder á fire uker innenfor perioden 1. oktober og 1. mai6. Når 
det gjelder uønsket støvflukt, fremgår det av punkt 4.1.4 at all knusing skal foregå med 
dusjanlegg.. Videre skal støynivået i anleggsperioden ikke overstige Miljøverndepartementas 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. Vilkårene er endret 
underveis i planprosessen etter innspill i høringsrundene. 
 
Det er i utgangspunktet positivt at driftsvilkårene strammes inn. Likevel mener vi disse 
vilkårene/forutsetningene burde vært avklart gjennom en konsekvensutredning i forkant av 
detaljreguleringen. I en konsekvensutredning vil det bli vurdert om pukkverket kan etableres i 
området, herunder om støyvollen og de andre tiltakene som fremgår av 
reguleringsbestemmelsene vil gi den effekten man ønsker. Som nevnt tidligere, har 
plankonsulenten lagt til grunn forutsetninger/betingelser som ikke nærmere utredet i 
plandokumentene. Det er derfor vanskelig å etterprøve effekten av kravene som stilles i 
reguleringsbestemmelsene. Vi viser her til uttalelsen fra Miljøvernavdelingen, sitert over. Når 
det gjelder punkt 3.3.3 er bestemmelsen noe uklar når det gjelder hva som ligger i 
«anleggsperioden». Det kan stilles spørsmål ved om dette også omfatter driftsperioden.  
 
Reguleringsplanen inneholder også rekkefølgebestemmelser. I punkt 3 står det:   
 

Miljøoppfølgningsplan (MOP) for anlegget skal vedtas av Hvaler kommune før 
masseuttak igangsettes. MOP skal beskrive hvordan hensynet til støy, støv og utslipp 
til vann ivaretas. 
 

I tillegg står det i punkt 3.3.2:  
 
Det skal ved søknad om driftskonsesjon fremlegges en støyfaglig utredning basert på 
den planlagte uttaksrekkefølgen som beskriver nødvendige avbøtende tiltak og 

 
6 Tidligere driftstid var foreslått tilt 15. august til 15. juni 
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effekten av disse. Nødvendige avbøtende tiltak skal gjennomføres før masseuttak kan 
igangsettes. Beregninger skal utføres etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

 
Kommunen har ved å vedta disse rekkefølgebestemmelsene utsatt en del av utredningen til 
etter planen er vedtatt. Kommunen skal vedta miljøoppfølgningsplanen. Imidlertid er det 
Direktoratet for Mineralforvaltning som skal gi driftskonsesjon. Hva som er nødvendige 
avbøtende tiltak og effekten av disse bør i stor grad avklares før planen vedtas, ikke i 
etterkant. Det synes som om alle forutsetninger/betingelser som er lagt til grunn i 
planarbeidet, skal utredes i etterkant av planvedtaket, før det gis tillatelser. Disse 
utsettelsene gjør det vanskelig å vurdere om det er realisme i planen. Det kan videre stilles 
spørsmål om hvilke avslagshjemler kommunen har dersom nærmere utredninger viser at 
planen gir utilsiktede/uønskede virkninger.  
 
Etter Fylkesmannens vurdering kan man ikke utelukke at en konsekvensutredning ville 
resultert i flere og mer konkrete bestemmelser for å ivareta omkringliggende areal, herunder 
naturmangfold og friluftsliv. Det er mest hensiktsmessig og betryggende å stille vilkår i 
reguleringsbestemmelsene, fremfor ved søknad om driftskonsesjon og byggetillatelse.   
 
Etter en helhetsvurdering, basert på kriteriene som oppstilles i forskrift om 
konsekvensutredninger, har vi kommet til at det ikke kan utelukkes at manglende 
konsekvensutredning har hatt betydning for resultatet i denne saken. Vi har i denne 
vurderingen lagt vekt på at det hefter usikkerhet omkring hvordan friluftslivet og 
naturmangfoldet vil påvirkes av tiltaket, og at det kan være uheldig om nærmere utredning 
utsettes til byggesaken/konsesjonssaken. Vi viser også til at fylkeskommunen, som 
fagmyndighet, mener planen ikke i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene for 
friluftslivet og naturmangfoldet, samt at Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen mener 
støyanalysen har flere mangler.  
 
I tillegg viser vi igjen til Husebydommen, jf. ovenfor, som uttaler at det er nok at det ikke er 
en fjerntliggende mulighet for at manglende konsekvensutredning kan ha hatt betydning for 
resultatet. Manglende konsekvensutredning skal ikke automatisk medføre ugyldighet, men 
vurderingen ovenfor viser at flere forhold burde vært vurdert i forbindelse med utarbeidelse 
av planen. Kunnskapsgrunnlaget fremstår således ikke tilstrekkelig med tanke på at det i 
utgangspunktet er krav om konsekvensutredning. I denne saken er planen også vedtatt av 
kommunestyret med knapt flertall (11-10). Mindretallet mente planen var for dårlig utredet. 
Dette tilsier også at det ikke er en helt fjerntliggende mulighet for at manglene 
konsekvensutredning har hatt betydning for resultatet.  
 
Planforslagsstiller påpeker at innsigelsesmyndighetene ikke har fremmet 
innsigelse til planen, og at dette må vektlegges ved vurderingen av behovet for 
konsekvensutredning, samt hvorvidt evt. manglende konsekvensutredning har hatt betydning 
for resultatet. 
 
Til dette vil vi bemerke at Fylkesmannen skal foreta en full prøving av sakens rettslige, 
faktiske og skjønnsmessige sider. Hvorvidt det er fremmet innsigelse eller ikke skal ikke være 
avgjørende i seg selv. Dette ble fremhevet av Sivilombudsmannen i sak 2011/666, hvor han 
uttalte at: 
 

Etter forvaltingslova § 34 andre ledd kan klageinstansen prøve alle sider av saka. 
Jamvel om uttrykket «kan» er nytta, inneber prøvingsretten også ei plikt til å 
overprøve avgjerda til underinstansen. Plikta omfattar både regelbruk og 
skjønnsutøving, likevel med den avgrensinga at det skal leggjast vekt på det 
kommunale sjølvstyret ved prøvinga av såkalla fritt skjønn. Det at inga 
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sektormyndigheit har protestert mot planen, har sjølvsagt noko å seie for prøvinga. 
Hadde det blitt protestert, og hadde det blitt halde fast på protesten, ville kommunen 
ikkje hatt myndigheit til å eigengodkjenne planen. Sektormyndigheitene si vurdering 
av saka kan likevel ikkje tre i staden for eller avgrense kompetansen og prøvingsplikta 
til fylkesmannen som klageorgan. Gjennomgangen til sektormyndigheitene av 
planforslaget og klageretten inngår som ein del av den førebuande saksbehandlinga 
og må ikkje forvekslast med vedtaksmyndigheita. Ei sektormyndigheit skal vurdere 
saka frå sitt fagområde. Fylkesmannen si overprøving som klageinstans skal derimot 
omfatte saka samla sett og må òg ta høgd for eventuelle nye opplysningar.» 
(Våre understrekninger) 
 

Vi presiserer at vi med dette ikke har sagt at planen ikke kan vedtas, men at den må utredes 
nærmere før slikt vedtak evt. fattes.  
 
Klagerne anfører at trafikkforholdene, herunder økt tungtrafikk heller ikke er tilfredsstillende 
utredet. Disse forholdene er, slik vi ser det, ikke underlagt krav om konsekvensutredning. 
Likevel oppstiller forvaltningsloven § 17 en utredningsplikt også for disse forholdene. Det er 
lagt til grunn at pukk fra Stenbruddet hovedsakelig skal brukes til utbygging på Kirkøy. Dette 
kan ikke styres fra kommunes side, og det kan derfor ikke utelukkes at pukk også vil bli 
transportert gjennom Hvalertunnelen. Betydningen av økt tungtrafikk gjennom 
Hvalertunnelen burde vært utredet nærmere. Ved en eventuell fornyet behandling av saken, 
bør dette og trafikkforholdene for øvrig belyses nærmere. 
 

2. Øvrige anførsler 
Da vedtaket oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil, ser vi ikke grunn til å vurdere 
nærmere om vedtaket inneholder andre saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og 
skjønnsmangler. Når det gjelder anførselen om inhabilitet hos saksbehandlere i Hvaler 
kommune, tiltrer vi kommunens redegjørelse. Kontrollutvalget valgte også å avslutte saken 
på bakgrunn av rådmannens habilitetsvurderinger.  
 
Manglende konsekvensutredning ble også anført i forbindelse med vår klagebehandling 
02.12.2016. Da vi opphevet kommunens vedtak grunnet mangelfull høring, fant vi ikke 
grunn til å vurdere dette nærmere. Den nye høringsrunden kunne resultert i at Rambøll og 
kommunen endret sitt standpunkt om at planen ikke må konsekvensutredes. I den nye 
høringsrunden ble behovet for konsekvensutredning fremhevet av klagerne samt 
fylkeskommunen, og har vært et gjennomgående tema ved behandling av saken.  
 

3. Konklusjon 
Fylkesmannen har kommet til at kommunens vedtak må oppheves. Som det fremgår ovenfor, 
mener vi at kommunens saksbehandling har mangler. Det følger av prinsippet i fvl. § 41 at et 
vedtak likevel er gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket 
bestemmende på vedtakets innhold. I dette tilfellet mener vi at manglende 
konsekvensutredning kan ha påvirket vedtakets innhold. Vi sender derfor saken tilbake til 
kommunen for ny behandling, jf. fvl. § 34 siste ledd. 
 

4. Sakskostnader 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som 
har vært nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. fvl. § 36. Kravet må sendes 
til Fylkesmannen innen 3 uker. 
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Anne Lise Karlsen Rødshueveien 31 1680 SKJÆRHALDEN 
Hvaler hytteforening v/ Mona 
Flemmen 

Postboks 34 1683 VESTERØY 

May Lisbeth Knudsen Maltveien 6 1619 FREDRIKSTAD 
Per Mortensen Bestumveien 85 0283 OSLO 
Rolf Yngvar Jenssen    
Tor Eriksen og Ann-Marit 
Sæbønes 

   

Østfold Forum for natur og 
friluftsliv 

Vadbenken 8 1680 SKJÆRHALDEN 

Torild Elisabeth Borud Lattusluohkka 7 9730 KARASJOK 
Elsa Salthammer Tufteveien 6 1680 SKJÆRHALDEN 
Grete og Trond Kittelsen Rødshueveien 88 1680 SKJÆRHALDEN 
Bjørn Olaussen Bjerkealleen 26 a 2003 LILLESTRØM 
Astrid Bjørnulf H.O. Torgersensvei 5 a 1675 KRÅKERØY 
Mette Hansen Moe Tapperiveien 2 1619 FREDRIKSTAD 
Ida Charlotte Jenssen    


