
Merknad: Tilpass skjemaet til den type informasjon du mener er viktig å formidle. Gjør endringer 
akkurat som dere føler for. Det er også helt ok å ikke bruke skjemaet, men bare sende en epost. 
Del det gjerne med eventuelle andre bransjeaktører som ikke var til stede i møtet 30.10.2018.  
 

Skjema og andre innspill sendes til: 

 

kommuneplan@halden.kommune.no 

 

gjerne med kopi til erik.vitanza@halden.kommune.no 

 

 

innen 20. november 

 

 

Organisasjonens navn:   [Skolt Pukk og masser, og Park & Anlegg AS] 

Representert ved:   [Kjell – Arne Leinum] 

Dato: 141118 

 

 

Halden kommune forstår det som at behovet for permanente deponier for rene masser er det mest 
pressende for bransjen. Er dere enig i dette? 

Ja 

Kommentar: [skriv inn kommentar hvis dere har noen] 

 

Er det andre tema som også er presserende? 

Kommentar: [skriv inn kommentar hvis dere har noen] 

 

 

Er det andre ting kommunen fokusere på i arbeidet med masseuttak og deponier? 

Kommentar: Legge til rette for etablering av typisk miljøpark for gjenvinning av overskuddsmasser. 
Miljøpark konseptet bør plasseres på steder hvor det er mulig å ta ut noe stein (for eksempel ved 
tomteopparbeidelser) og mulighet for noe deponiplass (en klarer ikke gjenvinning 100% av massene) 
deponiplass i en miljøpark kan være tillatelse til å bygge støyvold/skjerming rundt anlegget.  En 
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Miljøpark for entreprenørvirksomheter gjenvinner ren rivningsbetong, asfaltflak, rene gravemasser 
og kvist/røtter, samt overskuddsstein fra byggeprosjekter. 

 

 

 

   

 

Er det noen typer masser som brukes mye, men som vi ikke har tilgang på innenfor kommunegrensa? 

Kommentar: [skriv inn kommentar hvis dere har noen] 

 

Er det noen typer masser som brukes mye, men som vi mangler tilbud av på spesifikke områder?  

 

Kommentar: [skriv inn kommentar hvis dere  

 

 

 

 

Andre kommentarer og innspill:    

 

 

Skolt Holding AS, bestående av pukkverkdrift, miljøparkdrift og entreprenør ønsker å etablere oss, og 
bli sterkere i Halden. Ser dere områder vi kan etablere vårt miljøparkkonsept på, er vi klare vi. Vi er 
hele tiden på let etter områder vi kan etablere både pukkverk, massemottak og miljøpark konseptet 
på. 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til å ha dialog med dere i bransjen, så vil Halden kommune også gå ut offentlig og varsle en 
egen runde med innspill som dreier seg spesifikt om masseuttak og deponier til kommuneplanen. 



Denne runden blir annonsert i avisa. Dere velger selv om dere vil gi innspill via dette skjemaet eller 
via vanlige kanaler. 

Dersom dere har konkrete forslag til endret arealbruk bør innspillet inneholde tydelig kartavgrensing 
og beskrivelse av ny bruk av området. 

Vi minner om at innspill til planbestemmelser også er velkomne.   


