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10:50 -  11:40 Befaring Hensmoen 
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Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken utsettes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 
 

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og 

grusressurser for Kilemoen grusuttak og å sette rammer for drift av masseuttaket.  

 

Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 masser (som svarer til ca. 30 mill. 

tonn). Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Planområdet er på totalt 

952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og vegetasjonsskjerm. 

Levetiden for uttaket er anslått til ca. 78 år; Estimert levetid er  

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på uttaket. 

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe miljøulemper 

som støvflukt og støy. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom 

det inn totalt 10 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

forurensning i form av støv, sikring av friluftslivets interesser, sikring av grunnvannsressursen, 
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anmodning om reduksjon av uttaksområde, fastsetting av driftstider samt spørsmål omkring 

etterbruken av området. 

 

I tillegg fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelsen til planforslaget, på bakgrunn av at 

planforslaget som ble fremmet ved 1. gangs behandling innebar at den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen på Kilemoen ble vesentlig redusert, derav i konflikt med nasjonalt verdifullt 

naturmangfold (verdi A). 

 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her 

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknader/innsigelse og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, vedlegg som 

følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet.  

 

  

Høringsinstans: 

  

Endring i plan, som følge av innspill 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Areal avsatt til formål Råstoffutvinning er redusert med ca. 244,2 

daa og vil dermed ivareta mer av friluftslivets interesser og sikre 

den biologisk verdifulle sandfuruskogen i tilstrekkelig grad. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Vegetasjon er viktig supplerende tiltak mot støvflukt; derav 

tillegges det krav om at vegetasjon skal etableres  der det er mulig 

med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre støvflukt. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Driftstider fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det vil stilles krav om etablering av tursti nord i planområdet. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. 

grunnvannsnivå. Det skal være umettet sone på 2-3 meter under 

bunn uttak. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Områdereguleringen vil ikke ta stilling til etterbruken av området. 

Det vil derimot stilles krav om at ny reguleringsplan skal videre 

sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

Norges 

Miljøvernforbund 
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å 

påvirke grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet 

som per i dag forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt 

masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger 

innenfor planområdet. Grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges under videre uttak av masser. Før uttaksetappe 3 tar 

til (uttak ned til kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av sand og grunnvann 

innenfor planområdet. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i 

samråd med Ringerike kommune og Ringerike vannverk og på 

grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn. 
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Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Nødvendige avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget.  

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av 

Begna. Store deler av planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknyttet driften. 

Resten av området karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av Fv. 172, i 

øst er avgrensningen i form av en skråning som skal forbli urørt, og i nord mot skogsområder. 

Området i sør og sørøst er preget av industri. 

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknyttet 

sanduttaket. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning, og er 

spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. Kilemoen er en av Østlandets største 

sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. 

 

Planforslaget: 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som vedlegg 

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 23.01.17 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 20.01.17 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 20.01.17. 

 

Planområdet er på ca. 952,5 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 

sand/grus (som tilsvarer ca. 30 mill. tonn). Nedre uttaksnivå ligger på kote 145. Uttakets 

varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet, men med et årlig uttak på ca. 330 000 tonn er 

det anslått en levetid på ca. 78 år.  

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning i eksisterende og fremtidig uttaksområde, 

henholdsvis med areal på 119,6 daa og 444,2 daa.  For øvrig vil planen bevare 

vegetasjonsskjerm og eksisterende naturmiljø rundt uttaksområdet. Dette inkluderer bevaring 

av ca. 244,2 daa sandfuruskog nord for planområdet.  

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 daa eller 

uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse er det stilt krav 

om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringen berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 «Nedre Kilemoen», vedtatt 29.11.1984. Det aktuelle området er her 

regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir overlappet vil 
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oppheves ved vedtak om områderegulering (jf. vedtak ved oppstart og 1. gangs behandling). I 

tillegg grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

 

Plan nr. og navn Vedtatt  Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, 

parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk 

og trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og 

trafikkområder. 

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, 

trafikkområder og parkbelte 

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse   

424 Follummoen Under utarbeidelse   

 

Ringerike vannverk: 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg som 

forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Det er utarbeidet en klausuleringsplan med 

beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Dette er en 

plan som også brukes i pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for sanduttak 

på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike vannverk og grenser til sone 

III i nord. Reguleringsplan for Ringerike vannverk er under utarbeidelse. Det har vært tett 

dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike kommune, som ansvarlig for 

Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Masseforvaltning- nåværende og 

fremtidig. De nordre deler av planområdet, som nå avsettes til vegetasjonsskjerm, vil foreslås lagt 

inn i revidert arealdel av kommuneplan, med formål LNF-område. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser 

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt to plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS 

og Marthe Kristine Kihle. 

 

Gjennomføring og istandsetting  

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. Deretter går 

uttaksretningen mot sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde. 

 

Deler av uttaksområdet kan settes i stand under driftsfasen. Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og 

evt. etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
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Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 80 år). 

Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Det vil anmodes om at kommuneplanen skal ta stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

 

Konsekvensutredning 
Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen: 

Tema Beskrivelse av verdi og omfang 

Landskapsbilde Verdi: 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. 

Omfang: 

Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig 

landskapselement, men østre side av den karakteristiske 

moreneryggen i øst bevares. 

For områdene som bli direkte berørt, vil tiltakets dimensjon 

være dårlig tilpasset omgivelsene og i liten grad være tilpasset 

linjene i landskapet da en enhetlig terrengform deles opp. 

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og 

hvor man befinner seg i forhold til planområdet. 

Nærmiljø og friluftsliv Verdi: 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. 

Omfang: 

Planområdet brukes ofte, og av mange. Området er særlig 

godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 

(eksisterende masseuttak). Oppsummert vil tiltaket få stort 

negativt omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for 

friluftsliv gradvis reduseres. 

Naturmiljø Verdi:  

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten negativ. 

Omfang: 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig 

naturtypelokalitet og området er vurdert å være en av de mest 

verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Arealbeslaget i forbindelse med utvidelse av 

grusuttaket er redusert, sammenlignet med det opprinnelige 

planforslaget. 70% av den biologisk verdifulle sandfuruskogen 

ivaretas. 

Naturressurser Verdi: 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) klassifiserer 

forekomsten som nasjonalt viktig forekomst. 

Omfang: 

Forekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning. 

Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til 
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betongformål, og som mørteltilslag. 

Kulturminner Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor 

det foreslåtte planområdet. Riksantikvaren har gitt 

dispensasjon fra kulturminneloven for de tre kullgropene 

138743, 138744, 138745. Dispensasjonen er gitt uten vilkår 

om arkeologisk utgraving. Som følge av reduksjon av 

uttaksområde vil kullgrop med id 138743 og 138744 bevares, 

disse vil sikres av hensynssone (H_730). Kullgrop 138745 vil 

markeres i plankart og bestemmelse fastsettes.  

Forurensning (støy, støv) Støv: 

Basert på utførte støvmålinger forventes det at 

støvnedfallsproblematikk ikke blir betydelig forverret for 

fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 

Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske 

forhold etter hvert som dette evt. skulle være 

nødvendig/aktuelt. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig 

bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede støysonene for 

Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. 

 

Grunnvann Verdi: 

Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor 

planområdet. Avgjørende vil være utbredelse og mektighet av 

grove masser (mellomdans – grus) egnet for uttak av 

grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør 

kartlegges før og under framtidig drift av masseuttaket. 

 

Omfang: 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres 

uten å påvirke grunnvannsuttaket og den delen av 

grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 

vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av 

planområdet ligger minst 0,5 m lavere enn grunnvannsnivået i 

beskyttelsessone II (for Ringerike vannverk). Grunnvannets 

strømningsretning i det meste av sone III (for Ringerike 

vannverk som ligger nærmest plangrensen for Kilemoen 

sanduttak) vil gå mot sør. 

 

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke 

grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og 

noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av 

det meste av umettet sone. Gjenværende beskyttelse er 
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akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.  

 

På bakgrunn av at grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges før og under uttak av massene, og at resultater 

og omfang avgjøres i samråd med Ringerike 

kommune/Ringerike vannverk vil ressursen kunne kartlegges 

og sikres for fremtiden. 

 

Transport og trafikk Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning. Generell trafikkvekst 

frem til 2033 gir fortsatt en god trafikkavvikling i kryss fv. 

172 X Follumveien og krysset kan ta betydelig trafikkvekst. 

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv. 172 X 

E16 er fortsatt lav i år 2033, men forsinkelsen for bilder fra fv. 

172 øker.  

Samfunnsmessige 

konsekvenser 

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket 

som er direkte avtakere av sanduttakets produkter og som 

drar fordel av beliggenheten nær forekomsten. Uten fremtidig 

drift i sanduttaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å 

flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sanduttak. 

Gjennomføring/istandsetting Uttak gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden 

på hvert nivå er fra 15-30 m. Laveste uttaksnivå er på kote 

145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er søkt om driftskonsesjon til Direktoratet for 

mineralforvaltning. Samme myndighet skal føre tilsyn med 

driften i henhold til utarbeidet driftsplan. Avslutningsplanen, 

som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold 

til krav gitt i områdereguleringen. 

 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres 

gjennom driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for 

mineralforvaltning. I tillegg skal det innenfor planområde 

sikres en skjernvegetasjon rundt uttaksskråningene. Det skal 

sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt 

uttaksskråningene. Det skal sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for 

de enkelte delene av uttaksområdet.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Bygging av mørtelfabrikk: 

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10). 

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 2011. 

Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011. 
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Reguleringsplan: 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

konsekvensutredningens kapittel 5.1. 

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11. 

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.03.15 

– 04.05.15. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, 

kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg.  

 

Endring etter 1. gangs behandling 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandlingen er: 

 

Høringsinstans: 

 

Innspill: Endring i plan, som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Innsigelse fremmet på 

bakgrunn av 

planforslagets forslag om 

reduksjon av 

biologisk verdifull 

sandfuruskogen på 

Kilemoen. 

 

Arealformål for råstoffutvinning reduseres 

for å ivareta større andel av 

sandfuruskogen. Endringen tilrettelegger 

for råstoffutvinning 563,8 daa, 

grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. 

 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av den 

utvidede kunnskapen om verdifullt 

naturmangfold av nasjonal verdi,endre 

formål ved revidering av gjeldende 

kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. 

Nytt formål settes til LNF- område, i tråd 

med vanlig praksis. 

Høringsinstans: Innspill: Innarbeidet i reguleringsbestemmelsene 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Tre registerter 

automatiske fredete 

kulturminnene 

(kullgroper) er frigitt av 

Riksantikvaren uten 

vilkår. Dispensasjon fra 

den automatiske 

§ 0.1.2 Kulturminner 

Automatisk fredet kulturminne i konflikt 

med tiltak i planområdet – id 138745, er 

markert med id i plankartet, kan fjernes 

uten vilkår om arkeologisk utgraving. 
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fredningen forutsetter at 

kulturminnene markeres i 

plankart og at tekst 

innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

Gjenværende kulturminner med id 138743, 

138744 vil bevares som følge av redusert 

uttaksområde. Disse sikres med 

hensynssone (H_730). 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak.  

 

§ 1.1.2 Uttaksdybder 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i 

område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det 

skal være en umettet sone på 2-3 meter 

under bunn uttak.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Støv: Vanningsanlegg 

alene ikke tilstrekkelig. 

Mener at etablering av 

vegetasjon er viktig 

supplerende tiltak mot 

støvflukt. 

 

§ 1.1.4 Skåning 

Skråningene skal revegeteres med stedegen 

vegetasjon. Vegetasjon skal etableres der 

det er mulig med tanke på driftsareal og 

evt. etapper for å forhindre støvflukt. Det 

skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av 

uttaksområdet. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Anbefaler kommunen om 

å fastsette driftstider i 

reguleringsbestemmelse. 

 

§ 1.1.7 Driftstider 

Drift av anlegger ved normal drift mandag 

– fredag 07.00 – 15.30. Lørdag 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.30 

tillates ikke støyende aktivitet Levening <50 

dB inn i kveldperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Området er mye brukt til 

friluftsliv/orientering.  

Kommunen må avveie 

næringsinteresser opp mot 

friluftsinteressene.  

Rekkefølgebestemmelse 

om etablering av ny tursti 

nord for planområdet 

 

§ 4.0.1 Friluftslivsinteresser 

Det skal opparbeides en tverrforbindelse i 

form av sti mellom øst og vest, lengst nord 

i planområdet. 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

 

 

Norges 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak. 

 

 

Usikkerhet i planforslaget 

§ 4.0.2 Grunnvann 

1. Det kan ikke tas ut sand under kote 

160 før grunnvannstanden er 

dokumentert. 

2. Grunnvannsressursen innenfor 

planområdet skal kartlegges under 

videre uttak av masser. Før 
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Miljøvernforbund 

 

 

 

 

Ringerike 

Venstre 

som gjør at føre-var-

prinsippet bør sikre 

grunnvannsmagasinet slik 

det er i dag. 

 

Merknaden handler i 

hovedsak om beskyttelse 

av grunnvannsmagasinet.  

Grunnvannsressursen 

vurderes til å være 

viktigere og å ha mye 

større verdi en sand og 

grus ressursen. 

Beskyttelsen av 

grunnvannet er derfor 

svært viktig. 

 

uttaksetappe 3 tar til (uttak ned til kote 

145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for 

uttak av sand og grunnvann innenfor 

planområdet. Omfanget av 

undersøkelsene skal avgjøres i samråd 

med Ringerike kommune og Ringerike 

vannverk og på grunnlag av bl.a. 

vurdering av behovet for fremtidig 

uttak av grunnvann som vannforsyning 

til Hønefoss og omegn. 

 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

Det bør vurderes om 

reguleringsplanen skal 

angi etterbruk av området 

eller alternativt ny etter 

avslutning av tiltaket. 

§ 4.0.2 Etterbruk 

Før endt uttak skal kommuneplanen ta 

stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og 

denne skal overlappe ny plan i tid. 

Øvrige endringer   Endring i plan 

  Hovedutvalget for 

samferdselssektoren, sak 

60/10 fastsatte 

byggegrenser for 

Fylkesveiene i Ringerike 

kommune. 

Det etableres en 30 meters inngrepsgrense 

mot fv. 172 i vest. 

 

Fv. 172 har byggegrense 15 m.  

 

  Sikring av oljeholdige 

produkter og kjemikalier 
Innenfor område for råstoffutvinning 

BMS1er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 10 m3. 

- Deponering og lagring av skrapmasser 

inkludert masser som ikke er 

dokumentert rene. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

Innenfor område for råstoffutvinning 

BMS2 er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 20 m3.  
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- Lagring av kjemikalier eller maskinelt 

utstyr som ikke benyttes i samband med 

produksjon i massetaket. 

- Lagring av kjemiske forbindelser i 

nedgravde beholdere. 

- Nedgravde ledninger for olje og 

oljeprodukter. 

- Deponering av avfall og søppel. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet formell innsigelse til planen. Innsigelsen fremgår av brev 

datert 29.04.15 Innsigelsen lyder som følger: 

 «Regjeringen legger vekt på at det skal utvises stor varsomhet med å overprøve det 

lokale selvstyret i forbindelse med plan- og byggesaker. Denne saken mener likevel 

Fylkesmannen at konflikten med nasjonalt viktig naturmangfold er så stor at vi velger 

å fremme innsigelse til planforslaget. Vi imøteser en videre dialog om reduksjon av 

uttaksområde.» 

 

Sandfuruskogen på Kilemoen vurderes å være av stor nasjonal verdi. Verdien av området 

begrunnes bl.a. i dets størrelse og dets innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  

 

Det foreligger en Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen fra 2015. Av denne rapporten 

fremgår det at områdets verdi som en helhetlig lokalitet og homogen naturtype vil kunne 

svekkes ved reduksjon. Størrelsen på gjenværende areal er en viktig faktor. Det konkluderes i 

notatet med at dersom 70-100 % av lokaliteten står igjen vil verdien med stor sannsynlighet 

ikke endres. Formen på uttaksområde er også av betydning da det er viktigere at grensa for 

uttaksområdet trekkes lenger mot sør enn at det står igjen smale arealer langs kantene som vil 

kunne bli påvirket av kanteffekter.  

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

Planforslaget som legges frem for 2. gangs behandling er redusert i tråd med konklusjonen fra 

kartleggingen fra 2015. Uttaksområde BSM1 er redusert ned til 444,2 daa med bunn for uttaksnivå 

kote 145. Med dette vil gjenværende sandfuruskog i området være ca. 805 daa. 

 

Det ses til Naturmangfoldloven og prinsippene i §§8-12 og gjøres en vurdering av effekten av 

påvirkningen og gjøres en langsgående vurdering av hensiktsmessig bruk av driftsmetoder, 
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teknikk og avbøtende tiltak for å legge til rette for å kunne gi gode samfunnsmessige resultater 

på sikt. Det stilles krav i områdereguleringens bestemmelser om at naturmangfoldet knyttet til 

sandfuruskogen kartlegges og overvåkes i takt med uttaket. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til vedtak. Saken 

behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. delegeringsreglementet. 

 

Naturmangfoldloven:  

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn ved 

alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene redegjøres for 

hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. 

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre-var-prinsippet. 

Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belasting av tiltak i området skal 

vurderes.  

 

Mineralloven:  

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning med 

bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på høring, bl.a. 

til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets forhold til 

plan- og bygningsloven. Svelviksand AS avd. Kilemoen søkte om driftskonsesjon 20.06.14. 

Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert 24.03.15. Ringerike 

kommune uttaler seg positivt til søknaden, og anser at en tillatelse fra DMF, sammen med 

områderegulering, vil gi et godt grunnlag for drift av uttaket. 

 

Søknad om driftskonsesjon blir etter alt å dømme ikke behandlet av DMF før områderegulering for 

Kilemoen sanduttak stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med 

informasjon omkring områderegulering samt driftsplan.  

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Vanligvis vil 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for områdereguleringer, men det er her gjort en 

avtale mellom Ringerike kommune og Svelviksand AS at Svelviksand AS skal utarbeide 

forslag til områdereguleringen samt dekke kostnadene med planarbeidet.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag 

Alt. vedtakspunkt 3. 

Innenfor området for råstoffutvinning BSM1 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160 og maksimalt årlig uttak på 

330 000 tonn. Uttak under kote 160 vil kreve ny reguleringsplan.  

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSM1 er 15 m. 
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Begrunnelse for alternativt forslag 

Sand- og grusressurser er viktige mineralske råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. 

Tilgang til materialressurser er viktig for kommende generasjoner. Det alternative forslaget 

begrunnes i å kunne sikre fremtidig drift på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. 

Det legges opp til en drift ved Kilemoen sanduttak over en lang tidsperiode for gjeldende 

regulering. Kommende generasjoner skal kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- og 

grus ressurs samt vannressursen. 

 

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmassene innenfor planområdet. 

Dette er grunnvann i breelvavsatte masser til sand og grus over fjell. 

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyttelse av 

underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert vann 

når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon tilførte 

stoffer. En umettet sone ned mot 2-3 meter vil gi betydelig redusert naturlig beskyttelse av 

grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser over grunnvann. 

 

Det kan være en mulig konflikt mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som fra 

naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig.  

 

Når massene mellom kote ca. 196 og 160 er tatt ut vil fremtidens forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, eller om det med 

hensyn til grunnvann skal gjøres en endring av arealforvaltningen.   

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 10 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst 

mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Følgende oppsummeres kort konklusjon for 

hvert tema: 

 

Landskapsbilde: 

Samlet vurderes tiltaket å få middels negativt omfang for landskapsbildet som gir middels til 

liten konsekvens. 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet.  

 

Naturmiljø: 

Planforslaget som nå foreligger anbefaler en reduksjon i uttaksområdet. 70 % av den biologisk 

verdifulle sandfuruskogen ivaretas, og dens verdi vil dermed med stor sannsynlighet ikke endres. På 

bakgrunn av dette mener Rådmannen at konflikten med nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi A) 

er redusert til et nivå som møter vurderingen fra kartlegging av sandfuruskog, og det blir et 

akseptabelt gjenstående areal som ivaretar naturtypelokaliteten. 
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Naturressurser: 

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i 

fremtiden og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker fremtidig 

utnyttelse. Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig av Norges geologiske 

undersøkelse. 

 

Kulturmiljø og kulturminner: 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre automatisk fredete kullgroper 

funnet i området. To av de tre sikres gjennom hensynssone, grunnet redusert uttaksområde. 

Kullgrop med id. 138745 vil gå tapt, men dispensasjon er gitt, og forutsetninger satt av 

Buskerud fylkeskommune er ivaretatt i plan. 

 

Grunnvann: 

Det stilles krav om kartlegging av grunnvannsressursen innenfor planområde. På bakgrunn av 

dette kan planlagt masseuttak innenfor planområdet gjennomføres uten at fremtidig uttak av 

grunnvann begrenses. 

 

Forurensning: 

Støv: 

Måleresultatene som er gjort viser at støvnedfallskonsentrasjonen er under grenseverdien gitt 

av forurensningsforskriften. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de 

beregnede støysonene for Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for situasjonene 

som er beregnet 

 

Transport og trafikk: 

De trafikale forholdene vil ikke forverres som følge av tiltaket. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting: 

Virksomheten gir ikke noe betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av 

små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapning og 

skatteinntekter i regionen. 

 

Gjennomføring og istandsetting: 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres gjennom driftsplan som skal 

godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning samt reguleringsbestemmelser. 

 

Generelt: 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 11 relevante hendelser hvorav 6 

karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 4 karakteriseres av risiko som vil 

overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som 
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karakteriseres med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er 

tilgjengelig areal for friluftsliv.  Avbøtende tiltak vil bl.a. være å opparbeide en øst-vest 

tverrforbindelse i planområde. I tillegg til å forbedre adkomstforholdene/tilgjengeligheten til 

friluftsområdet. I tillegg er en reduksjon av formål for råstoffutvinning positivt for gjenværende 

areal avsatt til vegetasjonsskjerm og til nytte for friluftslivsinteressene i området. 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom 

avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen anser at 

utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i 

planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, vedtatt av 

Formannskapet 31.10.11, sak 114/11. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget 

utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være 

oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en 

utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Plankart, merka 2. gangs behandling 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 20.01.17. 

6. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 20.04.15 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.04.15 

8. Uttalelse fra Jernbaneverket, datert 23.03.15 

9. Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, datert 23.03.15 

10. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 05.05.15 

11. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, datert 29.04.15 

12. Uttalelse fra Ringerike Idrettsråd, datert 05.05.15 

13. Uttalelse fra Ringerike Venstre, datert 04.05.15 

14. Uttalelse fra Hansen og Enerhaugen, ikke datert. 

15. Planprogram, fastsatt 11.10.11. 

16. Saksframlegg 1. gangs behandling. 

17. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, innsigelse trekkes, datert 10.01.17. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 14/286-12   Arkiv: PLN 379  

 

Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017 

5/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017 

9/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 28.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken utsettes. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 

Formannskapet vedtok 15.10.13, sak 135/13, fastsetting av planprogram for detaljregulering 

nr. 379 Hensmoen grusuttak. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området 

skal ivareta miljø- og samfunnsinteresser, sikre nasjonalt viktige sand- og grusressurser samt gi 

rammer for videre drift av masseuttak. 

 

Uttaksområde i planforslaget tilsvarer et volum på ca. 29 millioner tonn. Planforslaget har et 

nedre uttaksnivå begrenset til 2 m over grunnvannsnivå. Planområdet er på totalt 900 daa og 

omfatter eksisterende virksomhet og fremtidig uttaksområde. John Myrvang AS og NorStone 

AS vil drive hver sin del av uttaket, med henholdsvis årlig uttak på 300 000 tonn og 150 000 

tonn. Levetiden for uttaket er henholdsvis anslått til 75 og 43 år. 

 

Det kom inn totalt 13 merknader til oppstart og offentlig ettersyn av planen, samt 3 innkomne 

høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om planoppstart og offentlig ettersyn 

av planprogrammet. Disse omhandler blant annet ønske om å sikre uheldig nivå av støy/støv til 

nærområdet, tap av friluftsområde og skjerming av denne verdien, hensyn til eksisterende 

bebyggelse og nærmiljø samt forhold knyttet til transport og trafikk. I tillegg rettes det kritikk 

mot kommunens medvirkningsprosess da arealet ble avsatt til masseuttak i kommuneplanen i 

1991.  

 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort suppleringer i planprogrammet og følgende temaer 

er tatt videre fra merknader og innarbeidet i planforslaget: 
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- Nærmiljø og friluftsliv er supplert med vurderinger knyttet til barn og unges interesser. 

- Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet 

til Storetjern og Vesletjern 

- Transport og trafikk er supplert med krav om vurdering av tilgjengelighet til kollektive 

transportmidler og gang- og sykkelveier. 

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter (f.eks. med hensyn til støy og støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 

tiltak er innarbeidet i planforslaget. Tiltakets konsekvenser for friluftsliv er et av 

utredningstemaene i konsekvensutredningen. 

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på østsiden av 

elva Begna og på vestsiden av E16. Deler av planområdet består i dag av grusuttak og 

virksomheten tilknyttet driften bebyggelse og veger. Gjenværende deler av planområdet som 

ikke er berørt av uttaket består av furuskog. 

 

Det er tatt ut sand på Hensmoen siden 1935. John Myrvang AS har drevet forekomsten siden 

1954. Virksomheten har i dag 19 årsverk, herav 7 sjåfører. Grusuttaket er et av de største på 

Østlandet, og har det meste av sin leveranse til større betongprodusenter på Ringerike, 

Oppland og Oslo-regionen. Årlig uttaksmengde er 200 000-250 000 tonn. Det er tre 

industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Disse 

bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. En av disse ligger innenfor planområdet.  

 

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grusuttak med grunneier på tilgrensende 

eiendom gnr. 92/2/2. 

 

Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og mineralsammensetning. Sand og grus fra 

forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål. Forekomsten på Hensmoen rangeres som 

nasjonalt viktig. 

 

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt 

masseuttak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset til 

et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs. 

 

Planområdet brukes mye til friluftsaktiviteter og er egnet som turterreng, sommer som vinter. 

Ingen naturlokaliteter eller rødlistearter er registrert innenfor planområdet. 

 
Planforslaget 

Forslag om detaljregulering for Hensmoen grusuttak er mottatt fra Asplan viak AS på vegner 

av John Myrvang AS og NorStone AS. Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000, merka 1. gangs behandling. 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, merka 1. gangs behandling. 
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- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, 

datert 19.09.16 

 

Hensikten med planarbeidet er:  

1. Ivareta miljø- og samfunnsinteresser 

2. Sikre sand- og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttak. 

 

Planområdet er på totalt 900 daa og omfatter eksisterende virksomhet og fremtidig 

uttaksområde. John Myrvang AS og NorStone AS vil drive hver sin del av uttaket. John 

Myrvang AS forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet og antyder årlig uttak på ca. 300 000 

tonn. NorStone AS forventer årlig uttak på ca. 150 000 tonn. Årlig uttaksmengde kan variere 

noe grunnet svingninger i bygge- og anleggsvirksomheten. Levetiden for uttaket er stipulert ut 

fra årlig uttak og anslått til henholdsvis 75 år og 43 år. 

 

Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU1 skal dagens terrengnivå på 

ca. kote 185 opprettholdes. Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning 

BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

 

Til orientering benyttes begrepet kote når vi omtaler terrengnivå. Kote eller høydekurve 

markerer høydenivå i terreng i forhold til referansehøyde, i dette tilfelle høyde over havet. 

BRU2 i plankart ligger i dag på ca. kote 200, mens BRU1 ligger på ca. 185. Grunnvannsnivå 

ligger ca. på kote 175 under Vesletjern og i snitt på kote 153 under uttaksområde BRU2.  

På side 113 i planbeskrivelsen finnes det illustrasjoner som viser skjematisk snitt fra Begna til 

Vesletjern, samt profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern og i rett linje gjennom dagens 

masseuttak. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes som privat reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1.  

I vest avgrenses planområdet av skråning ned mot Begna, i nord og øst avgrenses planområdet 

av skogsområder.   

Grunneiere i planområdet er for gnr. 271/8 Erik Christoffer Heen og for gnr. 92/2/2 Sven 

Brun.  

 

Avgrensningen inkluderer følgende: 

1. Uttaksområde tilsvarer arealer avsatt i kommuneplanen til nåværende og fremtidig 

masseuttak 

2. Buffersone på 80 meter mellom uttaksområdet og industriområdet i nordøst 

opprettholdes i planforslaget i henhold til kommuneplanen. 

3. Planen inkluderer område for industri (arealformål 1340) på eiendom gnr. 271/286. 

 

Det fremgår av fastsatt planprogram at boligeiendom gnr. 271/122 vil inngå i planområdet; 

dette er endret, denne eiendommen vil ikke inngå i plan. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert.  

Nærliggende reguleringsplaner ligger i nordvest; Industriområdet på Hensmoen (planID 150-

05) samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planID 163).  
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Gjennomføring og istandsetting 

Skissert prinsipp for gjennomføring er i korte trekk følgende: 

I første fase vil NorStone AS ta ut sitt volum ned til kote 170 i løpet av 36 år, forutsatt at 

grunnvannet ligger 2 m lavere. Istandsetting/revegetering av arealet skal skje når John 

Myrvang AS har tatt ut sitt volum, ned til kote 170. 

 

I neste fase tar John Myrvang AS ut sitt volum ned til kote 170, forutsatt at grunnvannsnivået 

ligger 2 m lavere. Etter ca. 75 år skal John Myrvang ha tatt ut all grus inntil 2 m over 

grunnvannsnivå. Uttaksområdet skal så istandsettes og revegeteres. 

 

Istandsetting og revegetering sikres gjennom reguleringsplanbestemmelse § 4.  

 

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er 

ferdig tatt ut. Kommuneplanen anses å være det rette verktøyet for å kunne avklare etterbruken 

av området. 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen. 

 

Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskap Verdi:  

Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i 

regionen. Området er i dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse 

og veger. Dette gir noe redusert landskapsverdi og bryter opp helheten i 

landskapet: Middels til liten landskapsverdi.  

Influensområde: Middels verdi 

 

Omfang: 

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig 

tilpasset omgivelsene ved at det i større grad deler opp en enhetlig 

terrengform (furumoen på Hensmoen der det ikke er uttak i dag). 

Utvidelsen av uttaksområdet vil i større grad bryte skalaen i landskapet. 

Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i 

dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak, som revegetering av 

skråningene, vil uttaksområdet på sikt gli inn som en naturlig del av den 

skogkledde moen sett fra avstand. Middels til stort negativt omfang for 

planområdet, og lite negativ omfang for influensområdet. 

 

Konsekvens: 

Middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ konsekvens 

for influensområdet. 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Verdi: 

Planområdet- og influensområdet vurderes å ha middels til stor verdi. 

Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes av mange. 

Aktiviteter som turgåing, trening, orientering, plukking av bær/sopp og til 

skiturer. Området er særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt 

for rullestol- og barnevognsbrukere. Områdene brukes hele året. En del 

av planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 
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(eksisterende masseuttak), dette trekker verdien noe ned. 

 

Omfang: 

Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, da 

et viktig område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil 

tiltaket få middels negativt omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for 

friluftsliv på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke 

bruken av området. 

 

Konsekvens: 

Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels 

negativ konsekvens for influensområdet. 

Naturmiljø Verdi:  

Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistearter er registrert innenfor 

planområdet; derav liten verdi. Funn av 3 naturtypelokaliteter i 

influensområdet som er gitt middels verdi (C-lokaliteten) og stor verdi 

(A- og B-lokaliteten). 

 

Omfang: 

Ingen naturtypelokaliteter eller forekomster av rødlistearter blir berørt av 

tiltaket. Planområdet har et visst potensiale for krevende arter, selv om 

ingen slike er funnet. Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens: 

Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdisatte områder. 

Konsekvensgraden er vurdert som lite negativ. 

De 3 påviste naturtypelokalitetene ligger alle utenfor planområdet, og 

skal derfor forvaltes gjennom skogbruksloven og forskrift om bærekraftig 

skogbruk. 

I planbeskrivelsen fremgår det at det er gjort grundig vurdering av 

planområdet og dets influensområde. På generelt grunnlag kan man 

likevel ikke utelukke at også rødlistearter finnes innenfor planområdet, og 

da helst langs stiene, selv om ingen er påvist. 

Naturressurser 

 

Egnethet, kvalitet 

Varighet 

Kvartærgeologiske 

verdier 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) beskriver forekomsten som 

meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både for veg- og 

betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste 

grusressursene i Ringerike kommune. Forekomsten forsyner markeder 

langt ut over kommunegrensen. Forekomsten er klassifisert som en 

nasjonalt viktig forekomst. 

Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. 

Ved stipulert fremtidig uttaksmengde vil NorStone AS ha en driftstid på 

43 år og John Myrvang As ha en estimert driftstid på 75 år. 

 

Konsekvens kvartærgeologiske verdier: 

Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet. 

Eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturlige kanten av 

den opprinnelige deltaflaten mot vest. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Buskerud fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering høsten 

2013. Planområdet ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen 
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automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men 13 ikke 

fredete arkeologiske minner med liten kulturhistorisk verdi. Liten negativ 

konsekvens. 

Forurensning Støv: 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle 

de 13 måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk 

støvnedfall ligger lavere enn 1/3 av utslippskravet. 

 

Støy: 

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak 

og produksjon ved Hensmoen grusuttak ligger lavt i terrenget. Den 

støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av omkringliggende 

terreng. Boligen på eiendom gnr. 271/122 ligger tett opp til Hensmoen 

grusuttak. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og boligen, gir 

tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har beregnede utendørs støynivåer 

under nedre grenseverdi for gul støysone. Øvrig omkringliggende 

støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i 

dagens situasjon og fremtidig situasjon. 

 

Økt aktivitet i grusuttaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone 

AS) vurderes til å ha liten konsekvens for støy fra selve grusuttaket, men 

økt sjenanse som følge av støy fra flere lastebiler på Nymobakken er en 

sannsynlig konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr. 271/122 beregnes 

en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) som følge av 

trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.  

 

Driftstider: 

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum.  

Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. 

Lørdag kl. 06.00 – 14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 

06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00). 

 

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift: 

hjullastere, matestasjon, transportbånd, sikteanlegg, opplasting etc. men 

ikke knusing. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Dermed tillates ikke knusing fra kl. 

19.00. 

 

For fremtidig situasjon er det lagt til grunn tilsvarende støykilder og 

driftstider som for dagens situasjon, men med økt tungtrafikk inn/ut til 

området iht. trafikktall fra trafikkberegninger. 

For fremtidig situasjon er det lagt til forventede støykilder tilknyttet 

NorStone AS sin aktivitet ved uttak i nordøstlig del av området, gnr. 

92/2/2. 

Grunnvann En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over 

grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet 

vil ikke påvirkes av masseuttaket og observasjoner av grunnvannsnivå 

indikerer tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet. 
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Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet 

under planlagt massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt 

uttaksområde ser ut til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over 

fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs. 

 

Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i fremtiden 

baseres på dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye 

observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen 

over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannet. 

 

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot 

nedenforliggende drikkevannskilder i Nymoen-området og utgjøre en 

andel av grunnvannet som tas ut til drikkevann for private 

vannforsyninger.  

 

Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot 

forurensning. Uttak av sand inntil 2 m over grunnvannsnivå er sikret med 

bestemmelse i reguleringsplanforslaget. Håndtering og forebyggende 

tiltak ved lagring av drivstoff, kjemikalier og oljeprodukter ivaretas også i 

forurensingsforskriften kap. 18.  

 

Det fremgår følgende av reguleringsplanbestemmelse § 4: 

 

For Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning (BRU1) 

 

Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m³. 

Tankene skal være dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag 

med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum ved 

eventuell lekkasje. Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille 

den til enhver tid gjeldende forskrift. 

- Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i 

produksjon av massetaket 

- Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere 

- Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter 

- Deponering av avfall og søppel 

 

For Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning (BRU2) 

 

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 tillates kun oppstilling av 

sertifiserte kjøretøy. 

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot følgende:  

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m³. 

Tankene skal være dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag 

med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum ved 

eventuell lekkasje. Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille 

den til enhver tid gjeldende forskrift. 

- Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som ikke 

er dokumentert rene 
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Transport og 

trafikk 

Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og beregnet fremtidig 

ÅDT i 2035 er 350. Dette er en økning med om lag 100 kjøretøy. Ifølge 

Håndboka N100 vil det ikke være krav til eget tilbud for gang- og 

sykkeltrafikk på en vei av denne typen (Sa3) 

 

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien – E16 

som adkomst fra hovedveinettet. Dette krysset er i dag kanalisert. 

Kapasitetsberegningene av fremtidig situasjon vider at det er en stor 

restkapasitet i krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det 

ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i fremtiden, selv om 

det viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn det som er 

beregnet. 

 

Nærhet til E16 gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til 

transport ut til forbruker. 

Samfunnsmessige 

konsekvenser 

Hensmoen grusuttak har i dag 19 årsverk. Selskapet forventer ikke 

vesentlig økt uttakshastighet, og antall sysselsatte vil neppe øke. 

Etablering av en ny grusprodusent vil trolig generere 4-5 nye årsverk.  

 

NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med 

skatteinntekter til kommunen fra de ansatte, bedrifts- og eiendomsskatt 

fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til vedlikehold. 

Virksomhetene gir ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen, 

men inngår i underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet 

sett gir et stort bidrag til verdiskapning og skatteinntektene i regionen. 

Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av 

beliggenheten nær sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til 

sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig drift i sandtaket kan disse 

virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i nærheten av et 

annet sandtak. 

Sikkerhet 

/istandsetting 

Reguleringsplanen har bestemmelser som sikrer at masseuttaket avsluttes 

på en forsvarlig måte og etterlater et landskap som tar hensyn til de 

naturgitte kvalitetene i området. Fremtidig arealbruk (etter endt drift av 

masseuttaket) vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan når driften 

nærmer seg slutten. 

Øvrig Kraftforsyning: 

Høyspenttraseer (22 kV) innenfor planområdet må justeres/flyttes før de 

blir berørt av sanduttaket. Dette skal gjøres i samråd med Ringerikes-

Kraft. Kraftlinjene er sikret i reguleringsplan med hensynssoner. 

 

Gjerde/voll 

I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og 

driftsveg/turveg, der uttaksområde ikke sikres med voll skal det settes 

opp midlertidig gjerde. Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. 

 

 

 

Innkomne innspill til planoppstart 
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I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet Ringerike kommune oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev datert 30.05.13 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

01.06.13, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 13 merknader til oppstart og 

offentlig ettersyn av planen, samt 3 innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og 

før varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet. Oppsummering av 

innsendte merknader ved oppstart, med rådmannens kommentarer følger saken som vedlegg.  

Fylkesmannens miljøvernavdeling varsler i sin uttalelse at de vil kunne fremme innsigelse 

dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig utredet eller at planforslaget 

er i strid med nasjonal miljøpolitikk. Utover dette er det ikke varslet innsigelse til planen. 

Av uttalelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fremgår det at de anbefaler at kopi 

av forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplan. Det er gjort en 

vurdering av nødvendigheten av dette. Mineralloven har egne bestemmelser om driftsplan. 

DMF godkjenner driftsplanen. Den skal i utgangspunktet holdes innenfor rammene som 

reguleringsplanen setter, der reguleringsplan er vedtatt. Driftsplan sendes på høring til bl.a. 

kommunene, da vil det gjøres en vurdering om driftsplanen er i tråd med evt. Reguleringsplan. 

På bakgrunn av at driftsplan og søknad om driftskonsesjon sendes på høring til kommunen 

finner Rådmann dette tilstrekkelig og driftsplan vil ikke legges ved reguleringsplan. DMF 

ønsker imidlertid at John Myrvang AS og NorStone AS utarbeider en felles driftsplan for å 

sikre at ressursen i tilstrekkelig grad blir utnyttet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak fremtidig. En mindre 

del, sørøst i planområdet er avsatt til erverv – nåværende. Her ligger i dag Unicon AS, dette 

området forslås avsatt til industriformål i forslag til plan.  

 

Juridiske forhold  

Mineralloven 

Mineralloven trådte i kraft 01.01.10, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på mer 

enn 10 000 m³ masse. Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet. 

 

Tiltakshaver John Myrvang AS er innvilget driftskonsesjon for deler av det omsøkte 

planområdet. Driftskonsesjon ble tildelt 28.11.16. Konsesjonsområde har et areal på ca. 431 

daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak – nåværende. Det vil kreves 

driftskonsesjon for det øvrige deler innenfor planområdet.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn 

ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av detaljregulering. Det skal i saken fremgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Reguleringsplan 

- Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljregulering for 

Hensmoen grusuttak 22.04.13, sak 61/13. 

- Formannskapet vedtok oppstart av detaljregulering for Hensmoen grusuttak 14.05.13, 

sak 61/13. Samtidig ble planprogrammet datert 26.02.13 lagt ut på høring. 

- Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 01.06.13 til 08.08.13. Det kom 

inn merknader fra 13 ulike parter. I tillegg ble det registrert inn 3 høringsuttalelser i 

samband med forstudien og før varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av 

planprogrammet. 

- Planprogram, datert 18.09.13, ble av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

fastsatt 07.10.13, sak 109/13. 

- Planprogram, datert 18.09.13, ble av Formannskapet fastsatt 15.10.13, sak 135/13. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen vil trolig ikke utløse økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Informasjon og høringer 

I planprogram kap. 8 er det gjort en kort oppsummering over planprosessen og medvirkning i 

forbindelse med planarbeidet. Følgende er gjennomført så langt i planprosessen:  

- Oppstartsmøte med Ringerike kommune 

- Høring av forstudie for videre uttak av grusressursen på Hen 

- Politisk vedtak om oppstart av planarbeid 

- Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram 

- Fastsetting av planprogram, oktober 2013 

- Medvirkningsmøte 24.03.14, merknadene er innarbeidet i planforslaget 

- Kontakt med Fossekallen IL og O-lag 

- Møte mellom Asbjørn Granheim og planmyndigheten i Ringerike kommune, 27.05.14 

 

Alternative løsninger 
 

Alternativt forslag 

Alt. vedtakspunkt 4. 

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 170 og maksimalt årlig uttak på 

300 000 tonn. Uttak under kote 170 vil kreve ny reguleringsplan. 

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Sand- og grusressurser er viktige mineralske råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. 

Tilgang til materialressurser er viktig for kommende generasjoner. Det alternative forslaget 

begrunnes i å kunne sikre fremtidig drift på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. 

Det legges opp til en drift ved Hensmoen grusuttak over en lang tidsperiode for gjeldende 
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regulering. Kommende generasjoner skal kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- og 

grus ressurs samt vannressursen. 

 

Grunnvann som strømmer under masseuttaket vil drenere mot Begna med sannsynlig 

strømningsretning mot sør- sørvest, dvs. mot området som forsynes fra private 

drikkevannskilde i Nymoen-området. Uten at forholdene er undersøkt i detalj, vil vi anta at de 

private vanninntakene i dette området er ulike, alt fra enkle kildeinntak til gravde brønner og 

evt. grunne borede løsmassebrønner. Nybyen vannverk beholdes og kun noen få husstander i 

dette området ønsker kommunelat vann. Grunnvann som mater brønner og kildeutsalg i dette 

området vil delvis kunne komme fra området med dagens masseuttak og også fra området for 

fremtidig masseuttak.  

I ROS-analysen vurderes risiko for fare for forurensning til grunn eller vassdrag i kategori 

hendelse som skal overvåkes og tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte (mindre 

sannsynlig, mindre alvorlig).  

Det kan være en mulig konflikt mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som fra 

naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig.  

 

Når massene mellom kote 200 og 170 er tatt ut vil fremtidens forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, eller om det med 

hensyn til grunnvann skal gjøres en endring av arealforvaltningen.   

 

Rådmannens vurdering 
 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Det er gjennomført en vurdering av 10 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst 

mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Følgende oppsummeres kort konklusjon for 

hvert tema: 

 

Landskap 

Middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ konsekvens for influensområdet. 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels negativ konsekvens for 

influensområdet. 

 

Naturmiljø 

Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdsatte områder. Konsekvensgraden er vurdert som 

lite negativ. I planbeskrivelsen fremgår det at det er gjort grundig vurdering av planområdet og 

dets influensområde. På generelt grunnlag kan man likevel ikke utelukke at også rødlistearter 

finnes innenfor planområdet, og da helst langs stiene, selv om ingen er påvist. 

 

De 3 påviste naturtypelokalitetene ligger alle utenfor planområdet, og skal derfor forvaltes 

gjennom skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk. 

 

Naturressurser 

Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet, og eggen mot Begna 

vil stå igjen og dokumentere den naturlige kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest. 
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Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Liten negativ 

konsekvens. 

 

Forurensning 

Det er kun registrert en generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i 13 måleperioder. 

 

Omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger utenfor de beregna støysonene i dagens – og 

fremtidig situasjon. Derimot vil økt trafikk som følge av ytterligere en aktør med sannsynlighet 

for støy langs Nymobakken. Bolig på eiendom gnr. 91/2/2 beregnes å få et økt støynivå på 2 

dB i utendørs støysone. Beregninger viser at utendørs støynivå ligger under nedre grenseverdi 

for gul støysone. 

 

Grunnvann 

Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot forurensning. Uttak av 

sand inntil 2 m over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i reguleringsplanforslaget. 

Sandlaget/tykkelsen på minst 2 m, som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir 

tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannet. Dette laget er finkornet og godt egnet til beskyttelse 

fra driften av sanduttaket. Håndtering og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff, 

kjemikalier og oljeprodukter er også sikret med bestemmelse i reguleringsplanforslaget samt 

ivaretatt i forurensingsforskriften kap. 18. 

 

Transport og trafikk 

Kapasitetsberegninger av fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset. Det 

gjør at en, med stor sikkerhet, kan slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette 

krysset i fremtiden.  

Nærhet til E16 gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til transport ut til 

forbruker. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser 

Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av beliggenheten nær 

sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig 

drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i nærheten 

av et annet sandtak. 

 

Sikkerhet/istandsetting 

Reguleringsplanen har bestemmelser som sikrer at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte 

og etterlater et landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i området. 

 

Generelt 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 10 relevante hendelser hvorav 6 

karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 3 karakteriseres av risiko som vil 

overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som 
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karakteriseres med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er 

sårbart naturområde samt friluftslivets interesser.  

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom 

avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen anser at 

utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i 

planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, vedtatt av 

Formannskapet 15.10.13, sak 135/13. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget 

utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være 

oppfylt. 

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en 

utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 
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Vedlegg 
1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, merka 1. gangs behandling 

3. Forslag til reguleringsplanbestemmelser, merka 1. gangs behandling 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.01.17 

5. Planprogrammet, fastsatt 15.10.13 

6. Sammendrag av uttalelser innsendt etter oppstart og ved høring av forslag til 

planprogram, samt forslagstillers og rådmannens kommentarer, datert 19.09.13 

7. Innspill fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 08.06.13 

8. Innspill fra Buskerud Fylkeskommune v/ Utviklingsavdelingen, datert 16.07.13 

9. Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 03.07.13 

10. Innspill fra Statens vegvesen, datert 25.07.13 

11. Innspill fra Jernbaneverket, datert 07.08.13 

12. Innspill fra Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern, datert 08.08.13 

13. Innspill fra Norsk Bergindustri, datert 05.08.13 

14. Innspill fra Ringerike Venstre, datert 06.08.13 

15. Innspill fra Miljøvernforbundet avd. Hønefoss, datert 07.08.13 

16. Innspill fra Harry Dahl, mottatt 07.08.13 

17. Innspill fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, datert 12.07.13 

18. Innspill fra Berit og Jan Heen, datert 08.08.13 

19. Innspill fra Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen, datert 08.08.13 

20. Kopi av tildeling av driftskonsesjon, datert 28.11.16 

21. Innspill fra Norges Miljøvernforbund, nærgruppa på Hen, Vågård og Nymoen, datert 

14.01.13 

22. Innspill fra Norges Miljøvernforbund, datert 13.05.13 

23. Innspill fra Harry Dahl, datert 24.04.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs  

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 17/78-3   Arkiv: Q12  

 

Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017 

10/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 28.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har sendt brev med ønske om innspill fra kommunene til arbeidet med 

handlingsprogrammet for riksveg 2018 - 2021 (23). Kommunen inviteres til å komme med 

innspill til det kommunen oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet, 

både i og utenfor egen kommune. Riksvegnettet er delt inn i transportkorridorer og ruter. (Se 

vedlegg 2 for oversikt over korridorer og ruter i Buskerud). Statens vegvesen anbefaler at det 

listes opp tiltak per rute / riksveg.     

 

Beskrivelse av saken 

Statens vegvesen viser i brevet til at transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 

2018 - 2029 ble lagt fram 29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og Avinors 

faglige anbefaleringer til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal 

transportplan, og er en omtale av de store prosjektene som transportetatene anbefaler for tiårs 

- perioden, samt forslag til rammer for de øvrige programområdene innen transportsektoren. 

Stortingsmeldingen legges frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i vårsesjonen 2017. Den 

neste fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter til et handlings - program 

i den første fire - årsperioden 2018 - 2021 (23). Handlingsprogrammet er en fordeling av 

rammene avsatt til de øvrige programområdene, og vil ta opp i seg de endringer som følger av 

stortingsmeldingen og Stortingets behandling. 

 

Handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021 (23) vil som tidligere ta utgangspunkt i 8 

programområder (se vedlegg 2). Innspill fra kommunen til programområdet «store prosjekter» 

baserer seg på kommunens uttalelse til Nasjonal Transportplan som ble vedtatt 28.04.16 og 

oversendt til Buskerud fylkeskommune 29.04.16. Vedtakene fra uttalelsen til NTP er 

innarbeidet i kommunens innspill til handlingsprogram for riksveger. Innspill knyttet til de 
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andre programområdene er innarbeidet i en tabell i brevet, hvor de listes opp per 

transportkorridor og rute. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til kommuner om å sende inn 

innspill til arbeidet med handlingsprogram for riksveger. For å svare ut ønsket fra Statens 

vegvesen har rådmann utarbeidet et brev som beskriver de mest aktuelle utfordringene langs 

riksvegnettet. Brevet er bygget opp av to deler. Den første delen baserer seg på kommunens 

uttalelse til NTP og er innarbeidet som kommunens innspill til programområdet «store 

prosjekter». Den andre delen som består av en tabell som inneholder innspill knyttet til de 

andre programområdene. 

 

Brevet er sendt inn til Statens vegvesen den 27.01.17 som kommunens foreløpige innspill til 

handlingsprogram for riksveger 2018-2021 (23). Etter avtale med Statens vegvesen 

ettersendes politisk vedtak når saksprotokoll foreligger.   

 

Vedlegg 

1 Brev fra Ringerike kommune med rådmannens innspill, datert 27.01.17 

2 Brev fra Statens vegvesen angående innspill, datert 18.11.17 

3 Epost fra Statens vegvesen ved Hans-Jan Håkonsen, datert 09.01.17 

4 Innspill til NTP, vedtatt 28.04.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder Areal og byplan: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen og Linda Engstrøm 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-72  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken utsettes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordføreren fremmet utsettelsesforslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1015-71  Arkiv: PLN 344  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 

160 vil kreve ny reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området 

BSMI er 15 m. 
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Stein-Roar Eriksen (Ap) på vegne av Ap, H og V. fremmet rådmannens alternative 

forslag til pkt 3, med korrigering: 

 

«Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil kreve ny 

reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 15 m.» 

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og V). 

 

Rådmannens forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 3 ble satt opp mot Rådmannens alternative forslag med 

korrigeringer, fremmet av Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap, H og V.  Forslaget fra Stein-

Roar Eriksen (Ap) ble vedtatt mot 4 stemmer (FrP, Sp, V og MDG).  

 

Rådmannens forslag til Pkt. 4 t.o.m pkt. 9 ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

  

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1015-66   Arkiv: PLN 344  

 

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som 

overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen 

sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 



8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 

 

 

 

Sammendrag 
 

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og 

grusressurser for Kilemoen grusuttak og å sette rammer for drift av masseuttaket.  

 

Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 masser (som svarer til ca. 30 mill. 

tonn). Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Planområdet er på totalt 

952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og 

vegetasjonsskjerm. Levetiden for uttaket er anslått til ca. 78 år; Estimert levetid er  

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på uttaket. 

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe miljøulemper 

som støvflukt og støy. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom 

det inn totalt 10 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

forurensning i form av støv, sikring av friluftslivets interesser, sikring av 

grunnvannsressursen, anmodning om reduksjon av uttaksområde, fastsetting av driftstider 

samt spørsmål omkring etterbruken av området. 

 

I tillegg fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelsen til planforslaget, på bakgrunn av at 

planforslaget som ble fremmet ved 1. gangs behandling innebar at den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen på Kilemoen ble vesentlig redusert, derav i konflikt med nasjonalt verdifullt 

naturmangfold (verdi A). 

 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her 

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknader/innsigelse og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, vedlegg 

som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet.  

 

 

Høringsinstans: 

 

Endring i plan, som følge av innspill 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Areal avsatt til formål Råstoffutvinning er redusert med ca. 244,2 

daa og vil dermed ivareta mer av friluftslivets interesser og sikre 



den biologisk verdifulle sandfuruskogen i tilstrekkelig grad. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Vegetasjon er viktig supplerende tiltak mot støvflukt; derav 

tillegges det krav om at vegetasjon skal etableres  der det er mulig 

med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre støvflukt. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Driftstider fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det vil stilles krav om etablering av tursti nord i planområdet. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. 

grunnvannsnivå. Det skal være umettet sone på 2-3 meter under 

bunn uttak. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Områdereguleringen vil ikke ta stilling til etterbruken av området. 

Det vil derimot stilles krav om at ny reguleringsplan skal videre 

sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

Norges 

Miljøvernforbund 
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å 

påvirke grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet 

som per i dag forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt 

masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger 

innenfor planområdet. Grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges under videre uttak av masser. Før uttaksetappe 3 tar 

til (uttak ned til kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av sand og grunnvann 

innenfor planområdet. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i 

samråd med Ringerike kommune og Ringerike vannverk og på 

grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Nødvendige avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget.  

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-

analyse er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av 

Begna. Store deler av planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknyttet driften. 

Resten av området karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av Fv. 172, 

i øst er avgrensningen i form av en skråning som skal forbli urørt, og i nord mot 

skogsområder. Området i sør og sørøst er preget av industri. 

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknyttet 

sanduttaket. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning, og er 

spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. Kilemoen er en av Østlandets største 

sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. 

 



Planforslaget: 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som 

vedlegg 1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 23.01.17 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 20.01.17 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 20.01.17. 

 

Planområdet er på ca. 952,5 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 

sand/grus (som tilsvarer ca. 30 mill. tonn). Nedre uttaksnivå ligger på kote 145. Uttakets 

varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet, men med et årlig uttak på ca. 330 000 tonn er 

det anslått en levetid på ca. 78 år.  

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning i eksisterende og fremtidig uttaksområde, 

henholdsvis med areal på 119,6 daa og 444,2 daa.  For øvrig vil planen bevare 

vegetasjonsskjerm og eksisterende naturmiljø rundt uttaksområdet. Dette inkluderer bevaring 

av ca. 244,2 daa sandfuruskog nord for planområdet.  

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 daa 

eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse er det 

stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringen berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 «Nedre Kilemoen», vedtatt 29.11.1984. Det aktuelle området er her 

regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir overlappet vil 

oppheves ved vedtak om områderegulering (jf. vedtak ved oppstart og 1. gangs behandling). 

I tillegg grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

 

Plan nr. og navn Vedtatt  Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, 

parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk 

og trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og 

trafikkområder. 

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, 

trafikkområder og parkbelte 

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse  

424 Follummoen Under utarbeidelse  

 

Ringerike vannverk: 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg 

som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Det er utarbeidet en klausuleringsplan 

med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Dette 

er en plan som også brukes i pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for 

sanduttak på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike vannverk og 

grenser til sone III i nord. Reguleringsplan for Ringerike vannverk er under utarbeidelse. Det 



har vært tett dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike kommune, som 

ansvarlig for Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Masseforvaltning- nåværende 

og fremtidig. De nordre deler av planområdet, som nå avsettes til vegetasjonsskjerm, vil foreslås 

lagt inn i revidert arealdel av kommuneplan, med formål LNF-område. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser 

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt to plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS 

og Marthe Kristine Kihle. 

 

Gjennomføring og istandsetting  

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. Deretter 

går uttaksretningen mot sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde. 

 

Deler av uttaksområdet kan settes i stand under driftsfasen. Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og 

evt. etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 

 

Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 80 år). 

Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Det vil anmodes om at kommuneplanen skal ta stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

 

Konsekvensutredning 
Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen: 

Tema Beskrivelse av verdi og omfang 

Landskapsbilde Verdi: 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. 

Omfang: 

Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig 

landskapselement, men østre side av den karakteristiske 

moreneryggen i øst bevares. 

For områdene som bli direkte berørt, vil tiltakets dimensjon 

være dårlig tilpasset omgivelsene og i liten grad være tilpasset 

linjene i landskapet da en enhetlig terrengform deles opp. 

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og 

hvor man befinner seg i forhold til planområdet. 

Nærmiljø og friluftsliv Verdi: 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. 



Omfang: 

Planområdet brukes ofte, og av mange. Området er særlig 

godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 

(eksisterende masseuttak). Oppsummert vil tiltaket få stort 

negativt omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for 

friluftsliv gradvis reduseres. 

Naturmiljø Verdi:  

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten negativ. 

Omfang: 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig 

naturtypelokalitet og området er vurdert å være en av de mest 

verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Arealbeslaget i forbindelse med utvidelse av 

grusuttaket er redusert, sammenlignet med det opprinnelige 

planforslaget. 70% av den biologisk verdifulle sandfuruskogen 

ivaretas. 

Naturressurser Verdi: 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) klassifiserer 

forekomsten som nasjonalt viktig forekomst. 

Omfang: 

Forekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning. 

Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til 

betongformål, og som mørteltilslag. 

Kulturminner Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor 

det foreslåtte planområdet. Riksantikvaren har gitt 

dispensasjon fra kulturminneloven for de tre kullgropene 

138743, 138744, 138745. Dispensasjonen er gitt uten vilkår 

om arkeologisk utgraving. Som følge av reduksjon av 

uttaksområde vil kullgrop med id 138743 og 138744 bevares, 

disse vil sikres av hensynssone (H_730). Kullgrop 138745 vil 

markeres i plankart og bestemmelse fastsettes.  

Forurensning (støy, støv) Støv: 

Basert på utførte støvmålinger forventes det at 

støvnedfallsproblematikk ikke blir betydelig forverret for 

fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 

Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske 

forhold etter hvert som dette evt. skulle være 

nødvendig/aktuelt. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig 

bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede støysonene for 

Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. 

 

Grunnvann Verdi: 

Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor 



planområdet. Avgjørende vil være utbredelse og mektighet av 

grove masser (mellomdans – grus) egnet for uttak av 

grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør 

kartlegges før og under framtidig drift av masseuttaket. 

 

Omfang: 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres 

uten å påvirke grunnvannsuttaket og den delen av 

grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 

vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av 

planområdet ligger minst 0,5 m lavere enn grunnvannsnivået i 

beskyttelsessone II (for Ringerike vannverk). Grunnvannets 

strømningsretning i det meste av sone III (for Ringerike 

vannverk som ligger nærmest plangrensen for Kilemoen 

sanduttak) vil gå mot sør. 

 

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke 

grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og 

noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av 

det meste av umettet sone. Gjenværende beskyttelse er 

akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.  

 

På bakgrunn av at grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges før og under uttak av massene, og at resultater 

og omfang avgjøres i samråd med Ringerike 

kommune/Ringerike vannverk vil ressursen kunne kartlegges 

og sikres for fremtiden. 

 

Transport og trafikk Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning. Generell trafikkvekst 

frem til 2033 gir fortsatt en god trafikkavvikling i kryss fv. 

172 X Follumveien og krysset kan ta betydelig trafikkvekst. 

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv. 172 X 

E16 er fortsatt lav i år 2033, men forsinkelsen for bilder fra fv. 

172 øker.  

Samfunnsmessige 

konsekvenser 

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket 

som er direkte avtakere av sanduttakets produkter og som 

drar fordel av beliggenheten nær forekomsten. Uten fremtidig 

drift i sanduttaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å 

flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sanduttak. 

Gjennomføring/istandsetting Uttak gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden 

på hvert nivå er fra 15-30 m. Laveste uttaksnivå er på kote 

145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er søkt om driftskonsesjon til Direktoratet for 

mineralforvaltning. Samme myndighet skal føre tilsyn med 

driften i henhold til utarbeidet driftsplan. Avslutningsplanen, 

som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold 

til krav gitt i områdereguleringen. 



 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres 

gjennom driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for 

mineralforvaltning. I tillegg skal det innenfor planområde 

sikres en skjernvegetasjon rundt uttaksskråningene. Det skal 

sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt 

uttaksskråningene. Det skal sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for 

de enkelte delene av uttaksområdet.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Bygging av mørtelfabrikk: 

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10). 

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 

2011. Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011. 

 

Reguleringsplan: 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig 

ettersyn. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert 

i konsekvensutredningens kapittel 5.1. 

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11. 

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

11.03.15 – 04.05.15. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg.  

 

Endring etter 1. gangs behandling 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandlingen er: 

 

Høringsinstans: 

 

Innspill: Endring i plan, som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Innsigelse fremmet på 

bakgrunn av 

planforslagets forslag om 

reduksjon av 

Arealformål for råstoffutvinning reduseres 

for å ivareta større andel av 

sandfuruskogen. Endringen tilrettelegger 

for råstoffutvinning 563,8 daa, 



biologisk verdifull 

sandfuruskogen på 

Kilemoen. 

 

grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. 

 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av 

den utvidede kunnskapen om verdifullt 

naturmangfold av nasjonal verdi,endre 

formål ved revidering av gjeldende 

kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. 

Nytt formål settes til LNF- område, i tråd 

med vanlig praksis. 

Høringsinstans: Innspill: Innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Tre registerter 

automatiske fredete 

kulturminnene 

(kullgroper) er frigitt av 

Riksantikvaren uten 

vilkår. Dispensasjon fra 

den automatiske 

fredningen forutsetter at 

kulturminnene markeres i 

plankart og at tekst 

innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

§ 0.1.2 Kulturminner 

Automatisk fredet kulturminne i konflikt 

med tiltak i planområdet – id 138745, er 

markert med id i plankartet, kan fjernes 

uten vilkår om arkeologisk utgraving. 

 

Gjenværende kulturminner med id 

138743, 138744 vil bevares som følge av 

redusert uttaksområde. Disse sikres med 

hensynssone (H_730). 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak.  

 

§ 1.1.2 Uttaksdybder 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i 

område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det 

skal være en umettet sone på 2-3 meter 

under bunn uttak.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Støv: Vanningsanlegg 

alene ikke tilstrekkelig. 

Mener at etablering av 

vegetasjon er viktig 

supplerende tiltak mot 

støvflukt. 

 

§ 1.1.4 Skåning 

Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal 

etableres der det er mulig med tanke på 

driftsareal og evt. etapper for å forhindre 

støvflukt. Det skal sikres at det 

revegeteres med stedegen vegetasjon ved 

et nådd bunnivå i uttaksområdet for de 

enkelte delene av uttaksområdet. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Anbefaler kommunen om 

å fastsette driftstider i 

reguleringsbestemmelse. 

 

§ 1.1.7 Driftstider 

Drift av anlegger ved normal drift mandag 

– fredag 07.00 – 15.30. Lørdag 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.30 

tillates ikke støyende aktivitet Levening <50 

dB inn i kveldperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 



kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Området er mye brukt til 

friluftsliv/orientering.  

Kommunen må avveie 

næringsinteresser opp mot 

friluftsinteressene.  

Rekkefølgebestemmelse 

om etablering av ny tursti 

nord for planområdet 

 

§ 4.0.1 Friluftslivsinteresser 

Det skal opparbeides en tverrforbindelse i 

form av sti mellom øst og vest, lengst 

nord i planområdet. 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

 

 

Norges 

Miljøvernforbund 

 

 

 

 

Ringerike 

Venstre 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak. 

 

 

Usikkerhet i planforslaget 

som gjør at føre-var-

prinsippet bør sikre 

grunnvannsmagasinet slik 

det er i dag. 

 

Merknaden handler i 

hovedsak om beskyttelse 

av grunnvannsmagasinet.  

Grunnvannsressursen 

vurderes til å være 

viktigere og å ha mye 

større verdi en sand og 

grus ressursen. 

Beskyttelsen av 

grunnvannet er derfor 

svært viktig. 

 

§ 4.0.2 Grunnvann 

1. Det kan ikke tas ut sand under kote 

160 før grunnvannstanden er 

dokumentert. 

2. Grunnvannsressursen innenfor 

planområdet skal kartlegges under 

videre uttak av masser. Før 

uttaksetappe 3 tar til (uttak ned til 

kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for 

uttak av sand og grunnvann innenfor 

planområdet. Omfanget av 

undersøkelsene skal avgjøres i samråd 

med Ringerike kommune og Ringerike 

vannverk og på grunnlag av bl.a. 

vurdering av behovet for fremtidig 

uttak av grunnvann som 

vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

Det bør vurderes om 

reguleringsplanen skal 

angi etterbruk av området 

eller alternativt ny etter 

avslutning av tiltaket. 

§ 4.0.2 Etterbruk 

Før endt uttak skal kommuneplanen ta 

stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og 

denne skal overlappe ny plan i tid. 

Øvrige endringer  Endring i plan 

 Hovedutvalget for 

samferdselssektoren, sak 

60/10 fastsatte 

byggegrenser for 

Fylkesveiene i Ringerike 

kommune. 

Det etableres en 30 meters inngrepsgrense 

mot fv. 172 i vest. 

 

Fv. 172 har byggegrense 15 m.  

 

 Sikring av oljeholdige 
Innenfor område for råstoffutvinning 



produkter og kjemikalier BMS1er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 10 m3. 

- Deponering og lagring av skrapmasser 

inkludert masser som ikke er 

dokumentert rene. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

Innenfor område for råstoffutvinning 

BMS2 er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 20 m3.  

- Lagring av kjemikalier eller maskinelt 

utstyr som ikke benyttes i samband 

med produksjon i massetaket. 

- Lagring av kjemiske forbindelser i 

nedgravde beholdere. 

- Nedgravde ledninger for olje og 

oljeprodukter. 

- Deponering av avfall og søppel. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet formell innsigelse til planen. Innsigelsen fremgår av brev 

datert 29.04.15 Innsigelsen lyder som følger: 

 «Regjeringen legger vekt på at det skal utvises stor varsomhet med å overprøve det 

lokale selvstyret i forbindelse med plan- og byggesaker. Denne saken mener likevel 

Fylkesmannen at konflikten med nasjonalt viktig naturmangfold er så stor at vi 

velger å fremme innsigelse til planforslaget. Vi imøteser en videre dialog om 

reduksjon av uttaksområde.» 

 

Sandfuruskogen på Kilemoen vurderes å være av stor nasjonal verdi. Verdien av området 

begrunnes bl.a. i dets størrelse og dets innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  

 



Det foreligger en Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen fra 2015. Av denne rapporten 

fremgår det at områdets verdi som en helhetlig lokalitet og homogen naturtype vil kunne 

svekkes ved reduksjon. Størrelsen på gjenværende areal er en viktig faktor. Det konkluderes i 

notatet med at dersom 70-100 % av lokaliteten står igjen vil verdien med stor sannsynlighet 

ikke endres. Formen på uttaksområde er også av betydning da det er viktigere at grensa for 

uttaksområdet trekkes lenger mot sør enn at det står igjen smale arealer langs kantene som vil 

kunne bli påvirket av kanteffekter.  

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

Planforslaget som legges frem for 2. gangs behandling er redusert i tråd med konklusjonen fra 

kartleggingen fra 2015. Uttaksområde BSM1 er redusert ned til 444,2 daa med bunn for 

uttaksnivå kote 145. Med dette vil gjenværende sandfuruskog i området være ca. 805 daa. 

 

Det ses til Naturmangfoldloven og prinsippene i §§8-12 og gjøres en vurdering av effekten av 

påvirkningen og gjøres en langsgående vurdering av hensiktsmessig bruk av driftsmetoder, 

teknikk og avbøtende tiltak for å legge til rette for å kunne gi gode samfunnsmessige 

resultater på sikt. Det stilles krav i områdereguleringens bestemmelser om at naturmangfoldet 

knyttet til sandfuruskogen kartlegges og overvåkes i takt med uttaket. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. 

delegeringsreglementet. 

 

Naturmangfoldloven:  

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn ved 

alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene redegjøres 

for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. 

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre-var-

prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belasting av tiltak i området 

skal vurderes.  

 

Mineralloven:  

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning med 

bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på høring, 

bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets 

forhold til plan- og bygningsloven. Svelviksand AS avd. Kilemoen søkte om driftskonsesjon 

20.06.14. Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert 24.03.15. 

Ringerike kommune uttaler seg positivt til søknaden, og anser at en tillatelse fra DMF, sammen 

med områderegulering, vil gi et godt grunnlag for drift av uttaket. 

 

Søknad om driftskonsesjon blir etter alt å dømme ikke behandlet av DMF før områderegulering 

for Kilemoen sanduttak stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med 

informasjon omkring områderegulering samt driftsplan.  

 

Økonomiske forhold 



Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Vanligvis vil 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for områdereguleringer, men det er her gjort en 

avtale mellom Ringerike kommune og Svelviksand AS at Svelviksand AS skal utarbeide 

forslag til områdereguleringen samt dekke kostnadene med planarbeidet.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag 

Alt. vedtakspunkt 3. 

Innenfor området for råstoffutvinning BSM1 kan det foretas uttak og lagring av grus og 

sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160 og maksimalt årlig uttak på 

330 000 tonn. Uttak under kote 160 vil kreve ny reguleringsplan.  

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSM1 er 15 m. 

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Sand- og grusressurser er viktige mineralske råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. 

Tilgang til materialressurser er viktig for kommende generasjoner. Det alternative forslaget 

begrunnes i å kunne sikre fremtidig drift på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. 

Det legges opp til en drift ved Kilemoen sanduttak over en lang tidsperiode for gjeldende 

regulering. Kommende generasjoner skal kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- 

og grus ressurs samt vannressursen. 

 

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmassene innenfor planområdet. 

Dette er grunnvann i breelvavsatte masser til sand og grus over fjell. 

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyttelse av 

underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert 

vann når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon 

tilførte stoffer. En umettet sone ned mot 2-3 meter vil gi betydelig redusert naturlig 

beskyttelse av grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser 

over grunnvann. 

 

Det kan være en mulig konflikt mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som fra 

naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig.  

 

Når massene mellom kote ca. 196 og 160 er tatt ut vil fremtidens forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, eller om det med 

hensyn til grunnvann skal gjøres en endring av arealforvaltningen.   

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 10 fagtema for å komme frem til et planforslag som i 

størst mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Følgende oppsummeres kort 

konklusjon for hvert tema: 

 



Landskapsbilde: 

Samlet vurderes tiltaket å få middels negativt omfang for landskapsbildet som gir middels til 

liten konsekvens. 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet.  

 

Naturmiljø: 

Planforslaget som nå foreligger anbefaler en reduksjon i uttaksområdet. 70 % av den biologisk 

verdifulle sandfuruskogen ivaretas, og dens verdi vil dermed med stor sannsynlighet ikke endres. 

På bakgrunn av dette mener Rådmannen at konflikten med nasjonalt verdifullt naturmangfold 

(verdi A) er redusert til et nivå som møter vurderingen fra kartlegging av sandfuruskog, og det blir 

et akseptabelt gjenstående areal som ivaretar naturtypelokaliteten. 

 

Naturressurser: 

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i 

fremtiden og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker fremtidig 

utnyttelse. Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig av Norges geologiske 

undersøkelse. 

 

Kulturmiljø og kulturminner: 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre automatisk fredete 

kullgroper funnet i området. To av de tre sikres gjennom hensynssone, grunnet redusert 

uttaksområde. Kullgrop med id. 138745 vil gå tapt, men dispensasjon er gitt, og 

forutsetninger satt av Buskerud fylkeskommune er ivaretatt i plan. 

 

Grunnvann: 

Det stilles krav om kartlegging av grunnvannsressursen innenfor planområde. På bakgrunn av 

dette kan planlagt masseuttak innenfor planområdet gjennomføres uten at fremtidig uttak av 

grunnvann begrenses. 

 

Forurensning: 

Støv: 

Måleresultatene som er gjort viser at støvnedfallskonsentrasjonen er under grenseverdien gitt 

av forurensningsforskriften. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de 

beregnede støysonene for Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for situasjonene 

som er beregnet 

 

Transport og trafikk: 

De trafikale forholdene vil ikke forverres som følge av tiltaket. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting: 

Virksomheten gir ikke noe betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av 

små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapning og 

skatteinntekter i regionen. 



 

Gjennomføring og istandsetting: 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres gjennom driftsplan som skal 

godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning samt reguleringsbestemmelser. 

 

Generelt: 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 11 relevante hendelser hvorav 6 

karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 4 karakteriseres av risiko som vil 

overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som 

karakteriseres med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er 

tilgjengelig areal for friluftsliv.  Avbøtende tiltak vil bl.a. være å opparbeide en øst-vest 

tverrforbindelse i planområde. I tillegg til å forbedre adkomstforholdene/tilgjengeligheten til 

friluftsområdet. I tillegg er en reduksjon av formål for råstoffutvinning positivt for 

gjenværende areal avsatt til vegetasjonsskjerm og til nytte for friluftslivsinteressene i området. 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt 

gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen 

anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger 

beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, 

vedtatt av Formannskapet 31.10.11, sak 114/11. I konsekvensutredningen er naturmiljø et 

eget utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å 

være oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en 

utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Plankart, merka 2. gangs behandling 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 20.01.17. 

6. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 20.04.15 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.04.15 

8. Uttalelse fra Jernbaneverket, datert 23.03.15 

9. Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, datert 23.03.15 

10. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 05.05.15 

11. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, datert 29.04.15 

12. Uttalelse fra Ringerike Idrettsråd, datert 05.05.15 

13. Uttalelse fra Ringerike Venstre, datert 04.05.15 



14. Uttalelse fra Hansen og Enerhaugen, ikke datert. 

15. Planprogram, fastsatt 11.10.11. 

16. Saksframlegg 1. gangs behandling. 

17. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, innsigelse trekkes, datert 10.01.17. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (områderegulering)
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_344 områderegulering for

Kilemoen Sanduttak

Utarbeidet av Asplan viak AS
Sist revidert av Ringerike kommune 20.01.17

1 .gangs behandling i h o vedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 09.03.2015 , sak 22/15
Høring og offentlig ettersyn 14.03.2015 - 04.05.2015
2 .gangs behandling i h ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 0 6.02.17 , sak SAKNR
Formannskapet 21.02.17 , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunest yret 02.03.17 , sak SAKNR

2. GANGS BEHANDLING

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 § 0.1 .2 Kulturminner 20.01.17 MSS
02 § 1.1.2 Uttaksnivå 20.01.17 MSS
03 § 1.1.4 Sikring av olje/kjemikalier 20.01.17 MSS
0 4 § 1.1.5 Vegetasjon 20.01.17 MSS
0 5 § 1.1. 8 Driftstider 20.01.17 MSS
0 6 § 3.2. 1 Kulturminne 20.01.17 MSS
0 7 § 4.0 .1 Rekkefølgekrav tilrettelegging for sti 20.01.17 MSS
0 8 § 4.0.2 Rekkefølgekrav sikring av grunnvann 20.01.17 MSS
09 § 4.0.3 Rekkefølgekrav sikring av etterbruk av planområdet 20.01.17 MSS

Reguleringsformål
Formålet med reguleringsplanen er:

Sikre grusressursen og gi rammer for drift av masseuttaket.
Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konskvensene av
tiltaket.

Området som er regulert er innenf or den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Bebyggelse og anlegg
Råstoffutvinning (BSM 1 og BSM2)

Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm (GV)

Hensynssoner , f aresone høyspenningsanlegg ( H_ 370 ) o g kulturminner (H_730)
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§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Kulturminner

1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeid et øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf .
kulturminneloven § 8.

2. Automatisk fredet kulturminne i konflikt med tilta k i planområdet – id 138745, er
markert med id i plankartet, og kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgraving.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning ( BSM 1 og 2 )

1. Formål
Innenfor områdene BSM 1 og 2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybder
I område BSM1 skal massene ikke tas ut under kote 145 .
Det skal føres k ontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal
være en umettet sone på 2 - 3 meter under bunn uttak.
I område BSM2 skal ma ssene ikke tas ut under kote 160 .

Bebyggelse
I område BSM1 kan det oppføres midlertidige bygninger og anlegg for indu striell
virksomhet tilknyttet masseuttaket. Bygninger og anlegg skal fjernes når masseuttaket
avsluttes.

I område BSM2 kan det oppføres bygninger og anlegg for behandling av grus og sand
og for knusing av stein. Det kan også oppføres bygninger for service, lager, garasjer,
kontorer og sosiale rom tilknyttet driften av an legget.

3. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BSM1 er 15,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BSM2 er 40,0 m.

4. Sikring av olje/kjemikalier

Innenfor område for råstoffutvinning BMS1er det forb ud mot følgende:

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

- Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som ikke er
dokumentert rene.

Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.

Innenfor område for råstoffutvinning BMS2 er det forbud mot følgende:

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker st ørre enn 20 m3.

- Lagri ng av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i samband med
produksjon i massetaket.

- Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.
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- Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

- Deponering av avfall og søppel.

Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.

5. Skråning
Endelig skråni ng mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 30 grader
( 1:1,73). Skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal
etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre
støvflukt. Det skal sik res at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd
bunnivå for de enkelte delene av uttaksområdet.

6. Støy
Støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften.

7. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha i nstallert vanningsanlegg for å dempe støv.

8. Driftstider
Drift av anlegger ved normal drift mandag – fredag 07.00 – 15.30 . Lørdag kl. 06.00 –
14.00. Ved ut videt drift 06.00 – 22.3 0 tillates ikke støyende aktivitet Levening<50 dB
inn i kveldperioden. T 1442 /2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer
kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00.

§ 2 . Grønnstruktur

§ 2 .1 Vegetasjonsskjerm

1. Formål
Området skal fremstå som uberørt natur.
Eventuelle rester etter masseuttak skal revegeteres med stedegen vegetasjo n.

2. Bebyggelse
Det tillates ikke oppført bygninger i området .

§ 3 . Hensynssoner

§ 3 .1 Faresone høyspenningsanlegg ( H_370 )

1. Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomheter som er i strid med Forskrift for elek triske forsyningsanlegg. For
eventuelle andre konstruksjoner eller virksomheter skal det søkes om tillatelse etter
plan - og bygningsloven, og søknaden skal forelegges kraftlinjens eier før godkjenning
av tiltaket.

§ 3.2 Kulturminne (H _ 730)

1. Automatisk fr edet kulturminne id 138743 (H730_1) , 138744 (H730_ 2) båndlegges
etter lov om kulturminner (Hensynssone D) .

§ 4. Rekkefølgekrav
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§ 4.1 Friluftslivsinteresser

1. Det skal opparbeides en tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i
planomr ådet.

§ 4.2 Grunnvann

1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal k artlegges under videre uttak av
masser. Før uttaksetappe 3 tar til (uttak ned til kote 145) skal det bores minst tre
undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av sand og grunnvann innenfor
planområdet. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike
kommune og Ringerike vannverk og på grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for
fremtidig uttak av grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.

§ 4.3 Etterbruk

1. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid.
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0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak

Uttalelser mottatt ved høring og offentlig ettersyn – oppsummering og kommentarer

Det har i høringsperioden (fra 11.03.2015 til 04.05.201 5) kommet inn 10 høringsuttalelser. Fra offentlige instanser er det mottatt 5 uttalelser, fra
organisasjoner og næringsliv 3 uttalelser og 1 privat uttalelse. Nedenfor er det gitt en oppsummering av uttalelsene med k ommentarer fra
Svelviksand AS / Asplan Viak AS, samt rådmannen.

Nr Uttalelse fra Dato
Offentlige instanser
1 Buskerud fylkeskommune 20.04.2015
2 Fylkesmannen i Buskerud 29.04.2015
3 Fylkesmannen i Buskerud – uttalelse til søknad om driftskonsesjon 25.03.2015
4 Jernbaneverket 23.03.2015
5 Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Utbygging 23.03.2015
6 Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 05.05.2015
Organisasjoner og næringsliv
7 Norges Miljøvernforbund 29.04.2015
8 Ringerike Idrettsråd 05.05.2015
9 Ringerike Venstre 04.05.2015
Private
10 Hansen og Enerhaugen Ikke datert
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Oppsummering av uttalelser K ommentar fra Svelviksand AS /
Asplan Viak AS

Rådmannens kommentar

Buskerud fylkeskommune

De tre registerter automatiske fredete kulturminnene (kullgroper)
er frigitt av Riksantikvaren uten vilkår.

Følgende tekst tas i nn i reguleringsbestemmelsene: Automatisk
fredete kulturminner i konflikt med tiltak i planområdet – ID
138743, 138744 og 138745, som er markert som
bestemmelsesområde #1, #2, #3 i plankartet, kan fjernes uten
vilkår om arkeologisk utg raving.

Tekst tas inn som reguleringsbestemmelse Viser til kommentar fra
Svelviksand AS / Asplan Viak
AS.

Fylkesmannen i Buskerud

1. Støv: Vanningsa nlegg alene ikke tilstrekkelig. Mener at
etablering av vegetasjon er viktig supplerende tiltak mot
støvflukt.

2. Etappevis istandsetting av uttaksområdet (ikke bare
skråninger) og vegetasjonsetablering. Sikres med
reguleringsbestemmelse.

3. Anbefaler kommunen om å fastsette driftstider i
reguleringsbestemmelse.

4. Området er mye brukt til friluftsliv/orientering.
Kommunen må avveie næringsinteresser opp mot
friluftsinteressene. Rekkefølgebestemmelse om etablering
av ny tursti nord for planområdet

5. FM har innsigelse til planforslaget på grunn av nasjonalt
verdifullt (verdi A) naturmangfold – sandfuruskog.
Naturtypelokalitet – kalkskog av nasjonal verdi (A). Mest
verdifull og intakte på Ringerike. Har kalkrike løs - masser

1. Vegetasjon etableres der det er mulig
med tanke på driftsareal og eventuelt
etapper

2. Opprettholder planforslaget
3. Døgnkontinuerlig drift av sandtørke til

mating tørrmørtelfabrikk.
Hovedanlegg med knuser driftes ikke
på natt. Salg av sand døgnkontinuerlig.

4. Avhengig av det endelige u ttaksarealet
og må vurderes i sammenheng med
det. Nord for planområdet kan
eksisterende sti(er) benyttes.

5. I planbeskrivelsen er kalkskog nevnt.
Ytterligere undersøkelser konkluderer
med at det ikke er kalkskog i
planområdet. Rett betegnelse er
sandfuruskog . Vurdere mindre
uttaksareal. Foreslår at en eventuell
reduksjon gjøres i dial og med NINA
v/T E Brandrud (tlf 90894492).

1. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

2. Det tillegges krav i
reguleringsbestemmelse §
1.1.4 følgende: Vegetasjon
skal etableres der det er
mulig med tanke på
driftsareal og evt. etapper
for å forhindre støvflukt.
Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen
vegetasjon ved et nådd
bunnivå i ut taksområdet
for de enkelte delene av
uttaksområdet.

3. Driftstider fastsettes i
reguleringsbestemmelsene.

4. Det legges inn
rekkefølgekrav om å
etablere tursti nord for



3 av 6

og forekomst av flere krevende rødlistede
sandfuruskogsarter. Konflikt med nasjonale naturverdier.
Mener et redusert uttaksområde likevel kan åpne for videre
sanduttak.

6. Konsekvens for kvartærgeologisk verdi burde komme
tydeligere frem (Naturmangfoldloven) .

7. Ønsker dialog om reduksjon av uttaksområdet

6. Mo i nordlig retning og r ygg mot
Begna og industriområde blir bevart .

7. Følges opp.

planområdet.
5. Innsigelsen er

imøtekommet, område for
råstoffutvinning er
redusert.

6. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

7. Ivaretatt.

Fylkesmannen i Buskerud – uttalelse til søknad om
driftskonsesjon

1. Støv. Påpeker at det er utfordringer knyttet til støv fra
åpne sandarealer, lagerområder og transportarealer.
Merker seg at hele arealet blir åpent før istandsetting
påbegynnes. Mener tiltak bør beskrives bedre.

2. Støvmålinger som følge av tilsyn 31. mai 2012. Merker at
støvmålinger nå er gjennomført. Alle målinger bortsett fra
én overholdt kravene. Overskridelsen antas å skyldes st øv
fra offentlig veg. Mener at søstervirksomhet på Hurum
viser at støv er et problem fra åpne sandarealer, men
poengterer at de klimatiske forhold kan v ære annerledes
( trolig mer gunstig, anmerkning HT ) .

3. Har ikke innvendinger mot at driftskonsesjon gis.
Usikkerhet om hva som håndteres i reguleringsplan eller
driftskonsesjon. Kapittel 30 i forurensningsforskrift
gjelder uavhengig av driftskonsesjon og reguleringsplan.

1. Sees i sammenheng med
kommentarene til planforslaget.

2. Anser at støv ikke vil overst ige krav i
forurensningsforskrift kap 30 . Mer
ugunstig klima (vind og topografi) på
Hurum.

3. Reguleringsplan blir bestemmende for
konsesjonsområdet.
Forurensningsforskrift følges.

1. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

2. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

3. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

Jernbaneverket - Ingen merknader til planforslaget .

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Utbygging

1. Områdereguleringen er tilpasset forslaget til
områderegulering for Ringerike vannverk. Hensynssoner

1. Ikke i konflikt med planf orslaget.

1. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

2. Det fremgår av § 1.1.2 at
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er ivaretatt.
2. I hensynssone II B er det regnet med en normal

grunnvannstand på kote 147. Områdeplanen forutsetter
uttak ned til kote 145. Bemerker at det bør være en umettet
sone på 2 - 3 meter under bunn uttak.

3. Det spørres om driftskonsesjonen stiller krav om
registreri ng, rapportering og oppfølging ved eventuelle
utslipp til grunnen?

4. Det bør vurderes om reguleringsplanen skal angi etterbruk
av området eller alternativt ny etter avslutning av tiltaket

2. Ivaretas i planforslaget.

3. Driftskonsesjon tar ikke stilling til
eventuelle utslipp. Sikres av
fylkesmannen i § 30 i
forurensningsforskriften.

4. Fordi tiltaket har lang varighet bør
etterbruk tas stilling til senere, i første
omgang i kommuneplan, dernest ny
reguleringsplan.

det skal føres kontroll av
bunn uttak i området
BSM1 mht.
grunnvannsnivå. Det skal
være en umettet sone på 2 -
3 meter under bunn uttak.

3. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

4. Formål skal fastsettes i
Kommuneplan. Ny
reguleringsplan skal videre
sikre etterbruk og denne skal
overlappe ny plan i tid.

Direktoratet for Mineralforvaltning

Direktoratet sin oppfatning er at planforslaget har en
hensiktsmessig utforming. Planen legger til rette for god utnytting
av forekomsten og gir tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på drift
av masseuttaket. Direktoratet viser til informasjon om
mineralloven med tilh ørende forskrifter på sin hjemmeside.

Bra!

Norges Miljøvernforbund

1. Usikkerhet i planforslaget som gjør at føre - var - prinsippet
bør sikre grunnvannsmagasinet slik det er i dag.

2. Mener Ringerike kommune bør oppmuntre til mindre bruk
av sand/grus.

3. Uttaket svekker grunnvannsbeskyttelsen og er derfor i strid
med vanndirektivet.

4. Nord for planområdet ligger det kommunale Ringerike
vannverk – Kilemoen som forsyner 25000 personer. Med

1. Ringerike kommune v /vannverket har
ikke innvendigenger til planforslaget .

2. -
3. Tiltaket vil ikke svekke

grunnvannsmagasinet sin kvalitet eller
kapasitet.

4. Den videre dialog med FM vil fastsette
størrelsen/volum på uttaksområdet.

1. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

2. Viser til NGUs grus - og
pukkdatabase.
Forekomsten på Kilemoen
vurderes som nasjonalt
viktig. Ringerike
kommune er enige i at det
bør oppmuntres til lavere
forbruk av ikke



5 av 6

en flerdobling av innbyggere er det behov for store
mengder grunnvann og NM me ner tiltaket ikke er
bærekraftig og er i konflikt med kommunens egen plan om
befolkningsvekst.

5. NM mener behovet for drikkevann er viktigere enn tilgang
på byggeråstoff. Det forventes at planområde og
uttaksdybde reduseres betraktelig.

fornybarressurs herunder
sand/grus.

3. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

4. Planl agt masseuttak
innenfor planområdet kan
gjennomføres uten å
påvirke grunnvannsuttaket
og den delen av
grunnvannsmagasinet som
per i dag forsyner
Ringerike vannverk
Kilemoen . Planlagt
masseuttak vil ikke direkte
påvirke
grunnvannsmagasinet som
ligger innenf or
planområdet.
Grunn vannsressursen
innenfor planomr å d et bør
derimot kartlegges før og
under videre uttak av
masser. Dette stilles det
krav om i
reguleringsbestemmelsene.

5. Se kommentar pkt. 4)
Område avsatt til
råstoffutvinning er
redusert.

Ringerike Idrettsråd

1. Påpeker at området er mye brukt til friluftsliv og Tiltakshaver av den oppfatning at et vedtak

Innenfor planområdet er
formål avsatt til
råstoffutvinning redusert med
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konkurranse. Det siste er ikke nevnt i KU.
2. Fremhever viktigheten av å finne erstatningsarealer.

Hensmoen og Hovsenga står i fare for å bli utbygd?
3. Ringerike Idrettsråd står på prioritert liste for spillemidler i

forbindelse med forestående NM (spillemidlene godkjent
av Ringerike k ommune 4. jan 2014). Hevder at dersom
regulering blir «gjennomført» må spillemiddeltilskuddet
på 127.000, - tilbakebetales. Det er et urimelig krav for
klubben.

av områdeplanen ikke vil være til hinder
for å gjennomføre NM

244 daa. Dette vil medføre at
mer av friluftslivets interesser
ivaretas. For ø vrig anses
forslagstillers kommentar
tilstrekkelig.

Ringerike Venstre

1. Merknaden handler i hovedsak om beskyttelse av
grunnvannsmagasinet. Grunnvannsressursen vurderes til å
være viktigere og å ha mye større verdi en sand og grus
ressursen. Beskyttelsen av grunnvannet er derfor svært
viktig.

2. Ønsker at planområdet og uttaksdybde reduseres.
3. For mange usikkerhetsmomenter som angår

grunnvannsressursen. I strid med «føre - var» prinsipp
4. Grusen er viktig beskyttelse for grunnvann og mener at

gjenst ående overdekning av umettet sone er for lite.

Det vises til kommentarene som er skrevet
til Miljøvernforbundet sin merknad.

Beskyttelse av grunnvann
sikres gjennom plan.

Planlagt masseuttak innenfor
planområdet kan
gjennomføres uten å påvirke
grunnvannsuttaket og den
delen av grunnvannsmagasinet
som per i dag forsyner
Ringerike vannverk Kilemoen.
Planlagt masseuttak vil ikke
direkte påvirke
grunnvannsmagasinet som
ligger i nnenfor planområdet.
Grunnvannsressursen innenfor
planområdet bør derimot
kartlegges før og under videre
uttak av masser. Dette stilles
det krav om i
reguleringsbestemmelsene.

Planområdets formål avsatt til
råstoffutvinning er redusert
med 244 daa. Område t vil få
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formål vegetasjonsskjerm og
vil i kommuneplanens arealdel
avsettes til LNF - område.

Hansen og Enerhaugen

1. Merknaden er fra tre jenter på 11 og 14 år som «elsker» å
løpe og å gå turer på Kilemoen. De skriver at mange har
vokst opp med Kilemoen som et frilufts - og fritidssted som
de har brukt mye.

2. Hvert år arrangeres «Hank Williams minneløp» på 5 km,
opp mot 200 deltakere. ( mosjonsløp, inntekter går til
lokale samfunnsnyttige formål)

3. Bør ikke gjøre Kilemoen om til en «diger sandkasse»
4. Påpeker at det er rådyr, elg og fugler .
5. Ønsker at fremtidige generasjoner skal få oppleve

Kilemoen slik den er i dag.

Kilemoen som friluftsområde vil kunne
oppleves og brukes som friluftsområde
også i fremtiden. Det er en avgrenset del
av Kilemoen som, etter lang tid, vil bli
benyttet som sanduttak. Friluftsliv vil
kunne opprettholdes selv om det blir på et
redusert areal sammenliknet med dagens
situasjon.

Planområdets formål avsatt til
råstoffutvinning er redusert
med 244 daa. Området vil få
formål vegetasjonsskjerm og
vil i kommuneplanens arealdel
avsettes til LNF - område.

Forslagstillers kommentar
anses for øvrig som
tilstrekkelig.
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Kilemoen sanduttak - Ringerike kommune - områderegulering -

offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til brev av 11.3.2015 angående høring av områderegulering for Kilemoen sanduttak i 
Ringerike kommune. Høringsfristen er satt til 4.5.2015.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har tidligere gjennomført arkeologisk registrering i planområdet. Det ble i 2010 påvist tre 
automatisk fredete kulturminner i form av kullgroper inne i planområdet. Planforslaget er nå 
behandlet av Riksantikvaren. Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre 
kullgroper (138743, 138744 og 138745). Dispensasjon er gitt uten vilkår om arkeologiske utgravinger 
av de berørte kullgropene.

Kulturminnene, id 138743, 138744 og 138745 skal markeres i plankartet som bestemmelsesområde og 
gis fortløpende nr. #1, #2, #3.

Følgende tekst tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:

"Automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltak i planområdet - id 138743, 138744 
138745, som er markert som bestemmelsesområde #1, #2, #3 i plankartet, kan fiernes uten 
vilkår om arkeologisk utgravning"

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom ovenfor nevnte tekst ikke innarbeides i 
bestemmelsene, vil det normalt bli reist innsigelse i saken.

Vedlagt ligger et skriv fra Riksantikvarens nettsider som viser hvordan bestemmelsesområder 
benyttes.

Ringerike kommune
Att. Guro Skinnes
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 20.04.2015 Vår referanse: 2011/1586-9 Vår saksbehandler:
Deres dato: 11.03.2015 Deres referanse: 14/1015-7 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg
1 Kilemoen sandtak - gnr 51 bnr 1 - Forslag til reguleringsplan - Tillatelse til inngrep i automatisk 

fredete kulturminner - jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd - Ringerike kommune
2 Kart
3 Bestemmelsesområder

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Innsigelse til forslag til reguleringsplan for Kilemoen sanduttak i Ringerike 
kommune

Ringerike kommune har oversendt et forslag til reguleringsplan for Kilemoen sandut-
tak. Planforslaget innebærer at et stort område med sandfuruskog av nasjonal verdi vil 
gå tapt. Fylkesmannen har innsigelse på grunn av at sanduttaket vil komme i konflikt 
med nasjonalt verdifullt naturmangfold. Vi imøteser en videre dialog om reduksjon av 
uttaksområdet. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 11. mars 2015 med forslag til reguleringsplan for Kilemoen sanduttak i 
Ringerike kommune.

Fylkesmannen har i brev av 13. mai 2011 uttalt seg til varsel om oppstart av reguleringsplan-
arbeidet og forslag til planprogram.

Hensikten med planarbeidet er å sikre framtidige sand- og grusressurser, gi rammer for drift 
av uttaket, ivareta miljø- og samfunnsinteresser og sikre tiltak for å dempe negative konse-
kvenser av tiltaket. Planområdet er på 953 daa. Planlagt uttak omfatter ca. 28 mil. m3 med en
forventet driftstid på ca. 150 år. Det er utarbeidet en omfattende konsekvensutredning.

I kommuneplanen er planområdet avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak. En mindre 
del er avsatt til industri.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har tidligere vist til overordnede føringer for ivaretakelse av landskapshensyn i 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497 og Den europeiske 
landskapskonvensjonen. For landskapet er de planlagte inngrepene vurdert å ha middels til 
liten negativ konsekvens. Landskapsvirkningene er vurdert og visualisert fra ulike ståsteder. 
Det er regulert skjermingssoner rundt uttaksområdet, og deler av den karakteristiske morene-
ryggen skal bevares som en visuell skjermingssone mot øst. 

I planforslaget er det er ikke tatt stilling til etterbruken av området på grunn av den svært 
lange tidshorisonten for uttaket, ca. 150 år. Fylkesmannen vil anbefale at etterbruken fastset-
tes til LNF-formål i påvente av senere planavklaringer.



Side 2 av 4

I konsekvensutredningen står det at støvnedfallsproblematikken ikke forventes å bli betydelig 
forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. Vi viser til vår uttalelse 
av 25. mars 2015 til søknad om driftskonsesjon fra Svelviksand AS for drift i Kilemoen sand-
tak. Her kommenterte vi punktet om istandsetting av området, og mente at tiltak for å hindre 
støvspredning fra åpne arealer burde vurderes og beskrives bedre. Vi skrev at vanningsanlegg 
alene ikke ville være tilstrekkelig for et så stort uttaksområde og mente at etablering av vege-
tasjon også ville være et viktig tiltak for å dempe problemer med støvflukt.

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det kun stilt krav om revegetering av skråningene. 
Fylkesmannen viser til at masseuttaket vil berøre et svært stort område med en svært lang 
tidshorisont, og anbefaler at reguleringsplanen i større grad gir føringer for istandsetting og 
revegetering også for selve uttaksområdet. Vi anbefaler at det blir utarbeidet en reguleringsbe-
stemmelse som stiller krav om etappevis istandsetting og vegetasjonsetablering. Dette vil gi et 
viktig signal til det videre arbeidet med driftsplanen som skal godkjennes av Direktoratet for 
mineralforvaltning. 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2012 er lagt til grunn for støyutredningen. Utredningen viser at eksisterende støyømfint-
lig bebyggelse i nærområdene vil bli liggende utenfor støysonene. I forslag til reguleringsbe-
stemmelser står det at støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 
30 i forurensningsforskriften. Det er også gjort beregninger knyttet til selve massetransporten 
der det konkluderes med at det ut fra støyretningslinjen T-1442/2012 ikke utløses krav om 
støyreduserende tiltak for nærliggende støyfølsom bebyggelse. 
Fylkesmannen vil likevel anbefale kommunen å vurdere å fastsette driftstider i regulerings-
planen for å redusere støypåvirkningen i nærområder og friluftsområder.

Planforslaget vil redusere dagens beskyttelse av grunnvannsmagasinet som følge av at en stor 
del av grus- og sandressursen blir tatt ut. Konsekvensutredningen konkluderer likevel med at 
masseuttaket kan gjennomføres uten at fremtidige muligheter for uttak av grunnvann innenfor 
området blir begrenset, forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse i driftsfasen. 
Vannverkets drikkevannsinntak utenfor planområdet vil heller ikke bli påvirket. 

Ut fra konsekvensutredningen er området særlig godt egnet og mye benyttet til friluftsliv, spe-
sielt orientering. Konsekvensene av det planlagte tiltaket er vurdert som stor negativ i plan-
området og middels til stor negativ i influensområdet. Kommunen må som lokal planmyndig-
het avveie friluftsinteressene mot næringsinteressene i denne saken. I konsekvensutredningen 
er det nevnt at et avbøtende tiltak kan være å opparbeide en øst-vest-tverrforbindelse nord for 
planområdet som erstatter dagens tverrforbindelse i planområdet. Det er ikke utarbeidet rek-
kefølgebestemmelse som sikrer dette.

På Kilemoen er det registrert en naturtypelokalitet kalkskog av nasjonal verdi (verdi A) jf. 
konsekvensutredningen. Dette er en sandfuruskog med rik soppflora, inkludert flere rødliste-
arter. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert å være den biologisk mest verdifulle av de stør-
re og mest intakte sandfuruskogene på Ringerike. Konsekvensen for naturmangfold som følge 
av det planlagte tiltaket er vurdert som stor negativ, fordi at en stor del av lokaliteten vil bli 
ødelagt. 



Side 3 av 4

Et notat fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/Tor Erik Brandrud, datert 20. novem-
ber 2014, omhandler en vurdering av verdifulle sandfuruskoger for biologisk mangfold på 
Eggemoen og ser disse i sammenheng med andre moer i Ringerike. Det ble konkludert med at 
en utbygging på Eggemoen vil gjøre det enda viktigere å sikre gjenværende sandfuruskoger 
andre steder i Ringerike som intakte naturområder. Fylkesmannen ba i sin uttalelse til regule-
ringsplanen for Eggemoen om at kommunen fulgte opp dette i den videre arealplanleggingen. 
Branderud i NINA har i telefonsamtale 29. april 2014 uttrykt at Kilemoen er den mest intakte 
og verdifulle sandfuruskogen i Ringerike, den er rangert høyere enn Eggemoen og Hensmoen. 

Det fremkommer av konsekvensutredningen at det i tillegg til Ringerike er tre regioner i Nor-
ge som peker seg ut med velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet. 
Dette er Åmot-Elverum, Øvre Sjoa og sør for Krøderen i Modum.

Foreliggende reguleringsplanforslag innebærer at den biologisk verdifulle sandfuruskogen på 
Kilemoen blir vesentlig redusert. Dette er den mest verdifulle sandfuruskogen på Ringerike 
og regionen for øvrig. Spesielt verdifullt i tillegg til at lokaliteten domineres av eldre skog, er 
innslaget av mest sannsynlig kalkrike løsmasser og forekomsten av en rekke krevende rødlis-
tede sandfuruskogsarter. Konsekvensen for naturmangfold er som tidligere nevnt vurdert som 
stor negativ. På denne bakgrunnen mener Fylkesmannen at foreliggende planforslag for 
Kilemoen er i konflikt med nasjonale naturverdier. 

Naturmangfoldloven fastsetter forvaltningsmål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre 
omhandler loven sentrale miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for 
arealplanlegging etter annet lovverk. I foreliggende sak mener vi at vurderingene av forvalt-
ningsmålene og prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven kunne vært noe mer konkretisert 
og sammenstilt med klare konklusjoner.

For å redusere uheldige konsekvenser for nasjonalt viktig naturmangfold, men likevel åpne 
for videre sanduttak, mener Fylkesmannen at det er aktuelt å vurdere muligheten for et redu-
sert uttaksområde. Ut fra sanduttakets størrelse i foreliggende planforslag og den svært lange 
tidshorisonten, vil det være rom for drift gjennom lang tid selv om området blir redusert.

I kommuneplanen er hele det aktuelle uttaksområdet avsatt til masseuttak. Fylkesmannen vi-
ser til at ovennevnte nasjonale verdier knyttet til naturmangfold representerer ny kunnskap 
som må legges til grunn ved revisjonen av kommuneplanen. Vi anbefaler derfor at deler av 
området omdisponeres til LNF-formål.

Naturmangfoldloven omfatter også geologisk mangfold. Deler av Kilemoen-Hensmoen er tid-
ligere kartlagt som et interessant kvartærgeologisk område. I konsekvensutredningen er kvar-
tærgeologien beskrevet, men konsekvenser for verdiene burde komme tydeligere frem, jf. na-
turmangfoldlovens prinsipper. 

Fylkesmannen kan ikke se at planforslaget kommer i vesentlig konflikt med landbruksinteres-
ser av nasjonal eller regional karakter.
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Innsigelse

Regjeringen legger vekt på at det skal utvises stor varsomhet med å overprøve det lokale selv-
styret i forbindelse med plan- og byggesaker. I denne saken mener likevel Fylkesmannen at 
konflikten med nasjonalt viktig naturmangfold er så stor at vi velger å fremme innsigelse til 
planforslaget. Vi imøteser en videre dialog om reduksjon av uttaksområdet.

Med hilsen

Helen Bjørnøy
fylkesmann

Anders J. Horgen
kst. avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Saksbehandler miljøvernavdelingen: Lise Økland
Saksbehandler landbruks- og næringsavdelingen: Otto Galleberg

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
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Postadresse:
Postboks 4350
NO - 2308 Hamar

postmottak@jbv.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501888

jernbaneverket.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Guro Skinnes

Henvendelse til: Knut Oddvar Stene Dato: 23.03.2015
Tlf.: 408 70 400 Saksref.: 201501935 - 2
Faks: Deres ref.: 14/1015 - 7
E - post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no Vedlegg:

Merknad til Kilemoen sanduttak - varsel om høring og offentlig ettersyn

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet og har blant annet et
forvaltningsansvar i forhold til planarbeid i medhold av plan - og bygningsloven. Hensynet
til sikkerhet og fremkommelighet langs banestrekningen er sentrale vurderingsmomenter,
både i forhold til dagens situasjon o g fremtidig utvikling.

Jernbaneverket hadde ingen merknader til oppstart av planarbeid og har følgelig ingen
merknad til offentlig høring av planforslaget.

Med hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til: postmottak@dsb.no, postmottak@fmbu.no, Firmapost - Sør, post@ringeriks -
kraft.no, buskerud@fnf - nett.no, rt@ringerikes - turistforening.no,
bjormar@gmail.com, Tollef Uppstad Buttingsrud, Roger Sørslett, Jostein
Nybråten, Arne Lange Hellum, Einar Gustav Brinch, E iliv Kornkveen, Kari
Astrid Ehrlinger, Unni Suther, Geir Sverre Svingheim, Cecilie Hagby, Hjalmar
Tenold, Norges Vassdrags - og energidirektorat Region Sør, Jernbaneverket,
Direktoratet for mineralforvaltning, Buskerud fylkeskommune, Mattilsynet
Hovedkontor et, NGU - Norges geologiske undersøkelse, Hole SV
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Ringerike kommune
Serviceboks 24
3504 HØNEFOSS

D ato: 05.05.2015
Vår ref : 11/00643 - 6
D eres ref : 14/1015 - 7

Svar på høring og offentlig ettersyn av områderegulering for
Kilemoen sanduttak i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 11. mars 2015 .

Saken
Ringerike kommune legger ut områderegulering for Kilemoen sanduttak på offentlig
ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å sikre sand - og steinressurser, gi rammer for
drift av uttaket, ivareta miljø - og samfunnsinteresser samt å sikre gjennomføring av
tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket. Foreslåtte regule ringsformål er
råstoffutvinning og vegetasjonsskjerm.

DMFs vurdering
Etter DMFs oppfatning har planforslaget en hensiktsmessig utforming. Plan en legger til
rette for god utnytting av forekomsten og gir tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på
drift av mas seuttaket .

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no .

Vennlig hilsen

Ine Cecilie Mork Olsen Marte Kristoffersen
seniorrådgiver seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Marte Kristoffersen

Leiv Erikssons vei 39
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N- 7441 Trondheim
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SWIFTDNBANOKK
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Kilemoen sanduttak – merknader til planforslaget 
 
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere den planlagte utvidelsen av 
masseuttaket på Kilemoen.  
Usikkerheten knyttet til grunnvannsmagasinet under planområdet strider med føre-
var-prinsippet om å sikre en fornuftig og trygg utnytting av ressursene i naturen. 
Gjentatte uttalelser i planforslaget bør kunne aksepteres når det gjelder 
grunnvannet tyder på at tiltaket er tvilsomt, og må reduseres betraktelig. 
Grus er en begrenset ressurs, og NGU ønsker økt bruk av pukk, bla. annet pga. 
konflikt med grunnvannet slik det framkommer i planforslaget er tilfelle med 
grusuttaket på Kilemoen. 
 
Naturgrus er en ikke-fornybar ressurs, og Ringerike kommune må oppmuntre til 
reduksjon av bruken. Grusen hører hjemme i naturen, og har en naturlig 
ledningsevne for vann. Et av de viktigste miljødirektivene i Eurupa er vanndirektivet. 
Usikkerheten som framkommer i planforslaget når det gjelder verdien av 
grunnvannsforekomsten innenfor planområdet, samt svekkelsen av 
grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner i forbindelse med masseuttaket 
er i strid med nevnte direktiv: 
 
Vanndirektivet fastsetter miljømål som skal sikre en helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannforekomstene. 
Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen, som er et kommunalt 
grunnvannsanlegg, og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. 
Med en flerdobling av befolkningen vil det være framtidig behov for store mengder 
av grunnvann. Det omsøkte tiltaket er derfor ikke bærekraftig, og er i direkte konflikt 
med kommunens egen plan om befolkningsvekst.  
 



! #!

 
 
 
 
Framtidig behov for drikkevann er udiskutabelt viktigere enn byggeråstoffet,  
og vi i Miljøvernforbundet forventer at planområdet og uttaksdybden 
reduseres betraktelig av Ringerike kommune i det videre reguleringsarbeidet. 
 
 
 
 
Miljøvennlig hilsen 

!
Kurt W. Oddekalv                                                                                                 
Leder                                                                                                                       
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Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
3502 Hønefoss

Sendt : postmottak@ringerike.kommune.no

367 Områderegulering Eggemoen

Vi viser til ovennevnte sak der Ringerike idrettsråd ønsker å komme med noen synspunkter.

I saksfremlegget under avsnittet Natur og friluftsliv synliggjøres det at området er mye benyttet til
friluftsliv og mosjon. Avsnitte avsluttes med at det i utredningen er lagt særlig vekt på kartle gging av
konsekvensene ved omregulering fra LNF.

Vi ser ikke helt at det er tatt nevneverdig hensyn i fremlegget bort sett fra et kart som viser
konsekvensene.

Under avsnittet Idrett og friluftsliv konkluderes det med at konsekvensene er store og sterkt ne gativt
med tanke på mosjon og trening. Konkurranse er ikke nevnt. Det konkluderes med at det vil være
vanskelig å finne alternative områder.

Det er viktig at arbeidet med å finne erstatningsarealer starter raskt siden også Kile moen, Hensmoen
og Hovsenga står i fare for å lide samme skjebne.

Vi tillater oss også å minne om at Ringerike Orienteringslag står på prioritert liste for spillemidler, til
nye orienteringskart i forbindelse med et forestående NM. Spillemidlene ble godkjent av Ringerike
kommune 4. januar 2014. Godkjent tilskudd er kr. 127.000 med total kostnad på kr. 381.569. Hvis
reguleringen blir gjennomført må spillemiddeltilskuddet tilbakebetales . I drettsrådet mener det vil
være helt urimelig at klubben blir belastet denne utgiften og en overens komst om dette bør
utarbeides snarest.

Hønefoss 19. januar 2015

Bjørn Marseth

leder
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v/ leder Marianne Wethal  

 

Ringerike kommune,  Miljø –og arealforvaltning.  Areal-og byplankontoret. 

 

Høringsuttalelse 

 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak. 1.gangs behandling.    

Sammendrag/ Konklusjon  
 

 Sikring av vann til befolkningen må gå foran forsyning av av grus og sandressurser 
som skissert i planforslaget.   I det videre reguleringsarbeidet vil Ringerike Venstre 
kreve at både planområdet og uttaksdybden reduseres betydelig.   

 

 Ut fra de momenter som er berørt, ser Ringerike Venstre ingen grunn til å støtte den 
planlagte utvidelsen av masseuttaket på Kilemoen. 

 

 Det er for mange usikkerhetsmomenter som angår grunnvannsressursen, og som  
kommer i strid med føre-var prinsippet: En bærekraftig og trygg forvaltning av 
naturressursene.   

 Flere steder i planforslaget forekommer ”bør aksepteres”, og, eller uttalelser med 
innbyrdes motsatte signaler, noe som må tolkes som at det kan reises tvil rundt 
tiltaket.  Antatte negative konsekvenser som tiltaket kan innebære, er nevnt, men 
følges ikke opp eller utdypes.  

 

 Sand/grus  er en ikke-fornybar ressurs, og der det kommer i konflikt med drikkevann, 
har NGU uttrykt ønske om økt bruk av pukk. Som framgår flere steder i 
planbeskrivelsen vil tiltaket føre til redusert beskyttelse av grunnvannsmagasinet, og 
ha negativ innvirkning  på grunnvansstrøminger/fluktuasjoner. EU`s vanndirektiv, vil 
kunne komme til anvendelse i saker som denne.   

 

 Ringerike vannverk forsyner 25000 av distriktets befolkning, som i de kommende 10-
år antas doblet, noe som stiller krav til store mengder grunnvann . I arbeidet med 
revidert kommuneplan må det utarbeides ROS-analyse for kommunens planlegging, 
som også må gå på risiko og sårbarhet ang driften av sanduttak på Kilemoen. 

 

Bakgrunn  og kommentar til saken 

Saksframlegget med planbeskrivelse er omfattende, og signaliserer grundighet i flere 

avsnitt/temaer. På den annen siden framstår andre kapitler uklare, og inneholder 

usikkerhetsmomenter, som gir grunn til tvil eller spørsmål, som det gis eksempler på i det 

påfølgende. Saken omfatter store og uerstattelige verdier, først og fremst vann, men også 

arealer for friluftsliv , rekreasjon, folkehelse og sandfuruskog med biologisk artsmangfold.  



 Omsøkt tiltak gjelder sikring av tilgang til sand-og grusuttak over 950 da på Kilemoens 

sentrale del, flatelandskap i retning av Ringerike vannverk. Anslått tidshorisont 100-150 år og 

anslått avstand i luftlinje til vannverket ca 500 m. 

Avgrensning, hovedfokus i høringsnotatet.   Så vel friluftsliv som biologisk mangfold  må i 

denne omgang ligge til fordel for vår viktigste ressurs, vann. En deler således ikke fullt ut 

rådmannens vurdering: At hovedutfordringen i saken er forholdet til friluftsliv og idrett, men 

ift  denne saken, mindre krevende..  

Vann. Sikringsbestemmelser på så vel vannsikkerhet som kvalitet kan det vanskelig 

kompromisses om, og regelverk og bestemmelser rundt dette må være strenge.  Rent vann, 

sikring av vann, har sin pris. Derfor stiller også  Miljøverndep  i ”Forskrift om 

konsekvensutredninger” krav om at de samfunnsmessige konsekvensene som berører folk 

og samfunn må  utredes.  I  planforslaget kan en ikke se at dette er berørt. Dette til tross for 

at også EU`s viktigste miljødirektiv, Vanndirektiv er blitt førende i stadig flere saker som 

gjelder vann og vannsikkerhet til befolkningen. 

Det ligger i ”sakens natur” at behovet for grus og sand som byggeråstoff er viet god plass i 

planforslaget, men behovet for  drikkevann for våre kommende generasjoner må også med i 

samfunnsregnskapet.  

Og, når menneskelige aktiviteter kan føre til negative konsekvenser som er vitenskapelig sett 

sannsynlig, men usikre, skal tvilen komme miljøet og mennesker til gode.  

 Et samfunn kan ikke for noen pris risikere å komme i en situasjon hvor det pga menneskelig/ 

næringsmessige inngrep  kan oppstå usikkerhet rundt tilgang og /eller sikring av vann. Slik 

sett kan uttrykket  

”Sand og vann, hand i hand” ha sin absolutte berettigelse.  Ringerikes vannkvalitet, takket 

være et naturskapt sandfiltreringsanlegg fra siste istid, holder god standard.   

Ringerike er en stor eksportør av sand og grus, (salg fordelt pr innbygger i 2012 utgjorde 19 

tonn, til sml 2,8 tonn på landsbasis- NGU-2013- som også fronter behov for regional 

samordning og en  tidshorisont 200-300 år ift sikring av bærekraftig forsyning (NGU-2009 

007).  Grus er en begrenset- ikke-fornybar ressurs.  NGU ønsker  økt bruk av pukk , pga 

konflikt grusuttak og grunnvann, og  i tråd med EU`s vanndirektiv... 

Sand-og grusressursene på Kilemoen tjener ikke bare et viktig mål, råstoff-forsyning til veier, 

bygg-og anleggsbransjen, men det viktigste, sikrer og bevarer distriktets hovedvannskilde. 

Slik sett er Ringerike en rik kommune, men som samtidig innehar et ekstra ansvar ift 

forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning, og hvor vann til innbyggerne må være 

”premissleverandør”, ikke rene økonominteresser.  Innen bygg-og anlegg tar flere også til 

orde for gjenbruk av betong, økt bruk av pukk,og ikke minst, økt satsing på trevirke..  



Tiltakets uttaksgrense i retning vannverket:  Vann er et uforutsigbart, flyktig og levende 

element, som følgelig vil måtte innebære  at fastsetting av uttaksgrense hvor dette elementet 

virker, skjer ut fra delvis antagelse, dels mekaniske tester.  

Usikkerhetsmomenter, dels motstridende, dels bagatellisering av risikomenter: 

Eksempler/ utdrag fra ROS-analysens pkt 33 og kap Grunnvann  som kan så tvil rundt 

tiltaket, eller har innebygde motsetninger ang prinsipper som føre-var, trygging av av 

ressursen. 

”Tiltaket ligger utenfor influensområdet til Ringerike vannverk, men på en ”antatt” 

grunnvannsforekomst”. Selv om tiltakshaver ikke  vet sikkert sies:: Planlagt masseuttak vil 

ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger under planområdet”. Indirekte 

påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og raskere 

grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone.”  Likevel hevdes at 

gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. Også endringene i 

grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres….  forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig 

beskyttelse i driftsfasen. Hvem gjør hva, når, hvordan? 

 Denne premissen ser også ut til å ha blitt forbigått i rådmannens saksframlegg. Det samme 

gjelder ”Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten innenfor planområdet 

med hensyn på mulighet for uttak av større mengder grunnvann på en effektiv måte”.  

Ringerike Venstre finner det relevant, og som framgår i utredningens kap 6.12. at forhold 

rundt risiko for forurensning av grunnvannet i driftsperioden må avklares i egen ROS-

analyse, også ansvarsavklaring på hvem gjør hva, når?.  Omfatter dette også opplysninger 

som gjelder Grunnvannsressursen innenfor planområdet er lite kartlagt?.  

Ringerike Venstre vil anta at mangelen som beskrives i planforslaget: Ringerike kommune 

ikke har føringer i forhold til føre-var håndtering rundt driften av sandtaket på Kilemoen blir 

rettet opp under arbeidet med planprogram for revisjon av kommuneplan parallelt med egen 

ROS-analyse og Reguleringsplan for Ringerike Vannverk.    

. Når det i  planbeskrivelsen- kap 6.12.6  vises til ”usikkerhet ang observasjoner av 

grunnvannsnivå, men forholdet er ikke avgjørende for foreliggende vurdering”, har en 

registrert at også dette temaet ikke blir nærmere kommentert i  saksutredningen.     

Orientering om ”stor usikkerhet mhp grunnvannsmagasinets karakter og egnethet  for uttak 

av grunnvann” er enten ikke utdypet, eller bare beskrevet som ”akseptabel”..  

Tiltakshaver etterlyser kartlegging av grunnen både før og under framtidig drifting av 
masseuttak, for å identifisere ulike sand-og grustyper, som virker inn på vannkvaliteten. Det 
er ikke angitt hvem som skal utføre den. Kommunen? Tiltakshaver?  
 
Masseuttaket vil skje i to etapper, over to nivåer: ca 20-30m dypt i nordvestlig- nordlig og 
nordøstlig retning fram mot uttaksgrense, deretter snu, samme dybde tilbake. Uten å gå i 
detalj vil gjenstående grus/sandlag over grunnvannet grovt anslått  utgjøre ca 2-3 m!. En 
skulle anta at dette ikke ville gått  ”upåaktet” hen for en vannressurs som  som  de  siste 
10000 år har hatt en god beskytter over seg, men som gradvis forlater sin post.   
 
For Ringerike Venstre 
Mary Blikken Gravdahl 



Til Ringerike kommune  

Sak 22/15 

Vi er noen jenter på 14 og 11 år som elsker å løpe og å gå turer på Kilemoen, og vi synes ikke 

det burde bygges ut sandtak over hele. Mange har faktisk vokst opp med Kilemoen som et 

frilufts- og fritidssted, med mange turer i den fine skogen. Det er et fantastisk utested hvor 

det er fine stier innover i skogen. Det er utrolig mange som bruker og setter pris på 

Kilemoen. F.eks. hvert år blir det arrangert Hank Williams Minneløp på 5 km her. Hvis 

Kilemoen blir gjort om til et grustak, kan det hende denne tradisjonen blir brutt. Hvert år er 

det rundt 200 påmeldte løpere, som møter opp med et smil. Det er også null-løp og o-løp på 

Kilemoen, det er folk som går tur der med eller uten hund, og det er også veldig mange som 

løper der til vanlig for å trene fordi de bor i nærheten, eller vil dra fra kanskje kanten av byen 

for å dra til dette fredelige stedet. Dette stedet burde ikke bli gjort om til en diger sandkasse. 

Og tenkt på alle dyrene – det er både rådyr, elg, og fugler der. Vi synes det er dumt at dette 

skal bli til et sandtak istedenfor et fint naturområde for bade folk og dyr. Vi ber derfor om at 

denne planen ikke gjennomføres. Og tenkt på barnebarna til barnebarna som kommer i 

fremtiden. Vi vil at disse folkene også skal få oppleve denne herlige plassen. 

MVH 

Julie Frøshaug Hansen 

Nora Marie Enerhaugen 

Ida Bolette Enerhaugen 
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FORORD

Stange Gruppen AS sin virksomhet er i dag knyttet til industri og eiendomsutvikling.
S velviksand AS, et datterselskap av Stange Gruppen AS , har virksomhet er på Hurum,
Hønefoss og Tønsberg.

I Ringerike kommune , på Kilemoen, har Svelviksand AS tatt ut sand siden 1967. Bedriften ,
og Ringerike kommune, ønsker å sikre areal for fremtidige sand - og steinressurse r som i
kommuneplanen er satt av til nåværende og fremtidig masseuttak. Arealet sikres ved at det
fremmes reguleringsplan for eksisterende virksomhet og fremtidig uttaksområde. Planen
fremmes som områderegulering , og kostnadene tilknyttet planarbeidet d ekkes av tiltakshaver
Svelviksand AS.

P lanarbeidet er tilpasset bestemmelsene om konsekvensutredning for reguleringsplaner med
vesentlige virkninger. Det innebærer at det i tilknytning til varsling om oppstart ble utarbeidet
forslag til planprogram. Hensik ten med p lanprogrammet er å avklare premisser for
planarbeidet og utredningsbehov .

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 28. mars 2011 – 13. mai
2011, med u tvidet høringsfrist for enkelte parter som ble uteglemt ved første vars ling. Det er
kommet inn i alt 17 merknader fra 15 ulike parter, hvorav 8 fra offentlige myndigheter, 3 fra
organisasjoner og næringsliv og 4 private. Høringsuttalelsene er kommentert og hensyntatt i
planprogrammet.

I arbeidet med planprogrammet har det vært dialog med vannverket og planavdelingen i
Ringerike kommune om vannverket sitt ønske om å regulere vannkilden på Kilemoen .
K ommunen har konkludert med at planene skal håndteres som to separate planer.

Forslag til planprogram er utarbeidet av Asplan Viak AS i samråd med Stange Gruppen AS.
Grunneier har også vært involvert i arbeidet.

Sandvika, 11 . oktober 20 11

Hjalmar Tenold
Oppdragsleder

Tiffany Nygård
Prosjektmedarbeider
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1 DAGENS SITUASJON

Svelviksand AS ble etablert i 1915, og er en betydelig leverandør av sand til byggeindustrien
i Østlan dsområdet. Avdelingen på Hønefoss ligger på Kilemoen og er en av Østlandets
største sandforekomster. Sanden er definert som ikke reaktiv og er således svært velegnet til
bruk i betong.

Kilemoen er landets største leverandør av tørket sand til mørtelindus trien. Andre
anvendelse s områder for sandprodukte ne (råsand – ikke tørket sand) er til puss - og
murarbeider, oppbygging av golf - og fotballbaner samt støt sand og sandkassesand til
barnehager. I 2009 leverte Svelviksand AS 170000 m3.

I prosessen med sikting a v sanden sorteres det ut singel (stein mindre enn 16 mm). Et
mindre volum stein , større enn 16 mm, knuses også ned til singel. I 2010 utgjorde salget av
utsortert singel og knust stein 28000 tonn.

Rullestein/elvestein blir sortert ut i ulike fraksjoner og solgt i løs vekt eller i sekker. For 2010
var tonnasjen på om lag 2300 tonn. Denne delen av produksjonen er et voksende marked.

Figur 1: Oversikt over dagens uttaksområde og tilhørende produksjonsenheter, sett fra nordvest
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Ka rt over eksisterende situasjon, revidert e terrengkoter pr oktober 2010. Rutenett: 100 x100 meter.

V estlig del av uttaksområde

Plassering av ny mørtelfabrikk
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Uttaksområde hvor sand siktes. Verksted, sandtørke og vekt/kontor i bakgrunnen.

Ny mørtelfabrikk etablert i Svelviksand ”s ine farger”; grå og oransje (foto: februar 2011).
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2 OM PLAN ARBEIDET

2.1 Bakgrunn og formål

Figur 2: Oversiktskart som viser planområdet

Bakgrunn for planarbeidet er behovet for å sikre fremtidige ressurser for drift av s andut tak et,
sik re råstoff til mørtelfabrikk en samt drift av hele tiltaket .
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Sandforekomsten er lokalisert gunstig mht transport ut til forbrukerne . Adkomst til E16 e r
langs Follumveien og Fv 172. Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et
langsiktig persp ektiv på ressursuttaket .

S tø rsteparten av området uregulert. Reguleringsplanen skal vise omfang og etapper for
utvinning og istandsetting.

Planprogrammet rede gjør for formålet med planen og avdekke r behov for ytterligere
utredninger. Planprogrammet er gr unnlag for etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket,
samt beskrive lse av fremdrift og opplegg for medvirkning og informasjon. Forslag til
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

2.2 Plansituasjon

En liten del av planområde e r tidligere regulert til grustak (1984). For dette arealet er sanden
tatt ut og arealet inngår nå som en del av driftsområdet (vekt, trafikkareal). Resten av
planområdet er ikke regulert, men er i gjeldende kommune plan avsatt til nåværende og
fre mtidig ma sseuttak (se figur 5).

Ole Erik Kihle er grunneier på uttaksområdet (gnr 51, bnr 1).

2.3 Mørtelfabrikken

Arbeidet med søknad om ny mørtelfabrikk startet i januar 2010. Byggesaken om
mørtelfabrikken behandles som en egen sak parallelt med dette planarbeidet.

S øknad om rammetillatelse ble mottatt av Ringerike kommune 23.02.2010. Søknaden ble
sendt til :

Kilemoen vannverk
Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Statens vegvesen
Norges vassdrags - og energidirektorat ,

for uttalelse i forhold til tiltaket, s øknad om di spensasjon og behandlingsmåte.

Rammetillatelse ble gitt av Ringerike kommune 26. mars 2010 etter plan - og bygningslovens
§ 95 a, 1. ledd (delegasjonssak nr 114/10, saksnummer 10/470 – 9). Rammetillatelsen ble gitt
på midlertidig dispensasjon fra plankrav, fra reguleringsbestemmelse og fra pbl §70 (ny pbl
lov §29 - 4). Den midlertidige dispensasjonen gjelder frem til ny reguleringsplan for området
er vedtatt. Dette planprogrammet er en del av reguleringsplanprosessen for ovennevnte ”ny
regulerings plan” .

Samtlige igangsettingstillatelser er i løpet av 2010 og 2011 gitt av Ringerike kommune .
Mørtelfabrikken er nå oppført og v entes å bli satt i ordinær drift fra mars 2011 (se foto
nederst på side 7).
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2.4 Krav om konsekvensutredning

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som
ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet
( Plan - og bygningslovens § 4 - 1 ). Reguleringsplanen skal inneholde en planbeskrivelse
konsekvensu t r e dn in g av planens virkninger for miljø og samfunn.

I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav f og vedlegg 1 ) beskrives tiltak som alltid
skal konsekv ensutredes etter forskriften: ”U ttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire
eller andre mass er dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak
omfatter m er enn 2 millioner m3 masse ”.

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at utvidelsesarealet for uttaksområdet er ca
720 daa og at volumet er anslått til ca 20 mil lioner m3.
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3 PLANFORSLAGET

3.1 Innhold og avgrensning

Figur 3: Kartskisse som viser forslag til planområde

Forslag til planavgrensning er hovedsakelig valgt ut fra avgrensning i kommuneplanens
arealdel (se figur 5) . Reguleringsplanen vil om fatte plankart, reguleringsbestemmelser,
planbeskrivelse med konsekvensutredning og underliggende dokumentasjon i hht fastsatt
planprogram. Med planen følger en risiko og sårbarhetsanalyse.

Planen omfatter driften til Svelviksand og fremtidig uttaksområde, samt bufferområder rundt
uttaksområdet. Planområdet er 950 dekar.
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3.2 Planprinsipper

Etter drøfting er (møter) med Ringerike kommune fremmes forslag til reguleringsplanen som
områderegulering (pbl, §12 - 2 ). Det er gjort avtale med kommunen at Stange Gruppen AS
skal utarbeide forslag til områderegulering og dekke kostnadene med planarbeidet. Det tas
sikte på at planområdet reguleres til følgende hovedformål:

Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning og næringsbebyggelse jfr § 12 - 5
Privat veg
Grønnstruktur

3.3 Tiltak et

Planforslaget vil i sin helhet ligge innenfor areal som er avsatt til formålet i kommuneplanen.

Dagens drift drives mot nord og det tas ut sand ned til ca kote 160. Driften foregår på ett
plan . Det forventes en langsiktig drift på ca 100 år.

Det vil bli utarbeidet en driftsplan som viser etappevis uttak og istandsetting. Driftsplan skal
godkjennes av Direktoratet for m ineralforvaltning som også vil føre tilsyn med driften ihht
Mineralloven .

Atkomst til området vil bli fra eksisterende atkomst fra Foll umveien. Området knytter seg til
hovedvegsystemet via Fv 172 og E1 6.

Tidspunkt for ferdigstillelsen av masseuttak er avhengig av marked (årlig uttaksvolum) for
sandleveranser i området. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i
stand . Det vises til kapittel 7.1 0 om gjennomføring og istandsetting .

3.4 Geologi – ressursenes kvalitet

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har N GU startet et
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus - og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig,
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en
spesiell koding og er klassifisert ut fra kriterier som:

F orekomster av nasjonal interesse:

Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.

Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.

Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.

Forekomster av regional interesse:

Forekomster med mulighet for l everanser til en større region
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Forekomster med mulighet for leveranse per båt

Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.

Forekomster med spesielt god kvalitet til veg - og betongformål.

Forekomsten har en god bergarts - og mi neral sammensetning . Sand og grus fra forekomsten
er spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag.

Nedenfor følger utklipp fra NGUs pukk - og grus database. Forekomsten på Kilemoen
rangeres som nasjonalt viktig .

Det foreligger ikke alternative lokaliseringer for masseuttaket.

Figur 4: F ra NGU ’ s grus - og pukkdatabase. Forekomsten på Kilemoen vurderes som nasjonalt viktig.

4 PLANSTATUS

4.1 Regional planstrategi

Fylkesplan for Buskerud 2005 - 2008 er en overordnet plan som skal legge føringer for
fylkeskommunen, staten og kommunene sine handlinger og bruk av virkemidler. Den skal
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først og fremst samordne temaer eller områder som det er politisk enighet om og som krever
handling fra flere forvaltningsnivåer eller etater for å kunne løse.

Fylkesplan en for Buskerud 2005 - 2008 gir ingen dire kte føringer for bergver ksindustrien, men
generelt påpek es at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.2 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

Figur 5: Utsnitt av kommuneplanen for omr åde for masseuttak på Kilemoen. Stiplet linje viser forslag
til planområde.

Områder hvor det drives masseuttak ligger innenfor områder avsatt til nåværende og
fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel . Tørrmørtelfabrikken ligger i o mrådet avsatt til
industri.
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4.3 Reguleringspl an

Fig. 6: Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen . Område for grustak er sirklet inn.

Eiendom 51/13 eies av Stange Eiendom, og er omfattet av reguleringsplanen for Nedre
Kilemoen vedtatt i kommunestyret 29.11.1984. Reguleringsformålene er indu stri, grustak,
jord - og skogbruksområde og veg. Eiendom 51/13 er regulert til grustak. Resten av
planområdet er uregulert.

Dagens dr iftsområde

51/13
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5 HØRING

5.1 Innkomne høringsuttalelser

Det har i høringsperioden kommet inn 1 7 merknader fra 14 ulike parter til forslag til
planprogram. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med tiltakshavers
kommentar.

Offentlige instanser
Uttalelse fra Datert
Fylkesmannen i Buskerud 13.05.11
Norges vassdrags - og energidirektorat 30.05.11
Jernbaneverket 04.04.11
Statens vegvesen 11.05.11
Mattilsynet 27.05.11
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 30.03.11
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 23.05.11
Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 13.05.11
Direktoratet for mineralforvaltning 28.09.11

Organisasjoner og næringsliv
Uttal else fra Datert
Ringerike O - lag 11.04.11
Ringerike O - lag 24.05.11
Ringerike Idrettsråd 16.05.11
Ringerike Venstre 25.11.11

Private
Uttalelse fra Datert
John Myrvang A.S 31.03.11
Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen 08.05.11
Mary Blikken Grav dahl 27.05.11
Berit Fredriksen og Helge Grønvold 26.05.11

5.1.1 Offentlige instanser

Fylkesmannen i Buskerud Tiltakshavers kommentarer
Det bør fremkomme av planprogrammet at det i
konsekvensutredningen skal gjøres spesielt rede for
forholdet til nasjonale m iljømål, retningslinjer og
bestemmelser, og hvordan planforslaget har tatt hensyn til
disse.

Fylkesmannen anser at forslaget til planprogram i stor
grad sikrer utredninger av de viktigste natur - og
miljømessige forholdene knyttet til våre ansvarsområder.
Det bes om at konsekvensutredningen avklarer om det er
behov for eventuelle oppfølgende undersøkelser før tiltak
kan gjennomføres.
Transport og trafikk
Det bes om at det blir vurdert hvordan planforslaget følger
opp rikspolitiske retningslinjer for samord net areal - og

Tas til etterret ning.
Implementeres i kapittel 6 .

A vklares gjennom planarbeidet.

Spesifiseres i kapittel 7.8 -
transport og trafikk.
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transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet
til klima og energi blir fulgt opp. Det vises til St.meld, nr.
34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og
energiplanlegging og kommunens mål i energi - og
klimaplanen for Ringerike.

Landskap, naturmangfold og friluftsliv
Fylkesmannen ber om at videre planarbeid legger stor
vekt på å ivareta landskapsmessige forhold, blant annet
gjennom føringer for utforming av bygninger og inngrep,
etappevis istandsetting og innregulerin g av tilstrekkelige
skjermingssoner.
Fylkesmannen ser det som viktig at planprogrammet
fastsetter at arealer der massene er ferdig tatt ut skal
tilbakeføres til landbruk og at det skal utarbeides driftsplan
som viser etappevis uttak og istandsetting, også er forhold
som må innarbeides i reguleringsplanen.
Det bes også om at Den europeiske
landskapskonvensjonen blir nevnt som en overordnet
føring i kapittel 5 i forslag til planprogram.

Fylkesmannen ber om at planprogrammet angir konkret at
det som en del a v konsekvensutredningen skal gjøres
spesielt rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i §§8 - 12 i naturmangfoldloven
er vurdert og fulgt opp.
Det bes også om at det blir gjort rede for eventuelle
kvartærgeologiske verdi er i området. Deler av Kilemoen -
Hensmoen er tidligere kartlagt som et interessant
kvartærgeologisk område med iskontaktdelta, morenerygg
og dødislandskap.
Fylkesmannen ser positivt på at friluftsliv er foreslått som
et utredningstema.

Forurensning
Fylke smannen viser til at eksisterende støyømfintlig
bebyggelse må sikres tilfredsstillende støyforhold, både ut
fra virksomheten i planområdet og med tanke på
trafikkstøy fra atkomstvei. Konsekvensene av
støybelastning i friluftsområder må også utredes. Det
fo rutsettes at eventuelle støytiltak blir innarbeidet i
planforslaget.

Det bes videre om at det fastsettes vilkår om begrensning
av støv samt driftstider for anlegget.

Det er viktig at det gjennom utredningen skal settes fokus
på grunnvannskilden innenfor plan - og influensområdet.
Fylkesmannen ber også om at forhold knyttet til eventuelt
fare for forurensning av grunnvannet blir belyst.

Barn og unges interesser
Fylkesmannen ber om at forholdet til barn og unges
interesser også blir vurdert i planarbeidet i den grad det
anses som relevant. Stikkord kan være trafikksikkerhet ifm

Implementeres i kapittel 6 om
overordnede føringer.

Reguleringsplanen skal vurdere
etappemessige uttak og
istandsetting , se kap. 7.1 0 . For
grus er det viktig med stor e
områder for å kunne blande
ulike kvaliteter til forbrukerne.

Minerallovens § 43 sikrer
driftsplan og tilsyn med driften.

Den europeiske
landskapskonvensjonen nevnes
som en overordnet i kapittel 5.

§ 8 - 10 implementeres i kapittel
7.3 Naturmiljø, § 11 i forordet
og § 12 i kapittel 7.10
Gjennomføring/istandsetting.

Ivaretas i kapittel 7.4
Naturressurser

Spesifiseres i kapittel 7.6.4

Konsekvensene av
støybelastning i friluftsområder
må utredes og fremkommer av
kap. 7.2.3

Forurensningsforskrifte ns § 30
legges til grunn for vurdering og
tiltak. Spesifiseres i kapittel
7.6.4.

Spesifiseres i kapittel 7.7.4 om
grunnvann.

Tas til etterretning.
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skolevei, bruk av planområdet. Det vises til de rikspolitiske
retningslinjene for barn og unges interesser i
planleggingen.

Norges vassdrags - og energidirektorat Tiltakshavers kommentarer
Tiltak som medfører endringer i grunnv ann eller
overflatevann kan være konsesjonspliktige etter
vannressurslovens §§ 8 og 45, dersom tiltakene kan
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser.
NVE kan fastsette at tiltak som er godkjent i
reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf
vann ressurslovens § 20 om samordning. Dette forutsetter
at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i
vannressursloven blir ivaretatt. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan skal det fremkomme tilstrekkelige
opplysninger til å vurdere virkningene for
grunnv annsmagasin og vassdrag. Gjennom arbeidet må
det klarlegges at tiltaket ikke vil medføre nevneverdige
ulemper for slike allmenne interesser som
vannressursloven skal ivareta, evt at planbestemmelsene
sikrer hensynet til allmenne interesser i nødvendig
utst rekning.
Det må foretas en faglig (hydrologisk) vurdering av
grunnvannsmagasinets kapasitet og eventuelle virkninger
tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Det er generelt
viktig at det tidlig settes i gang målinger av
grunnvannsstand i det aktuelle områd et.

Tiltaket medfører ikke endringer
i grunnvann sstanden da det
skal tas ut sand ned til ca kote
160 . Grunnvanns nivået i
brønnområdet er ca kote 147,
og det bør tas høyde for
grunnvannsstigning til kote 150.

Tas til ette r retning.
Implementeres i kapittel 7.7.4

Jernbaneverket Tiltakshavers kommentarer
Jernbaneverket har ingen merknader til planen.

Statens vegvesen Tiltakshavers kommentarer
Tilknytningspunktene på fv. 172 og E 16 har
tilfredsstillende utforming i forhold til den trafik ken som er i
området i dag. Dersom det i forbindelse med planarbeidet
avdekkes behov for utredninger av tilknytningspunktene
på fylkesvegen eller Europavegen, må dette tas inn som
et rekkefølgekrav før planen legges ut til offentlig ettersyn.
En eventuell manglende vurdering av fremtidig
trafikkbelastning, vil kunne føre til innsigelse til planen.

Er ivaretatt i planprogrammet s
kap 7.8 .

Mattilsynet Tiltakshavers kommentarer
Mattilsynet er opptatt av at grunnvannsreservoaret på
Kilemoen bevares og b eskyttes mot alle typer
forurensning, og minner om drikkevannsforskriften § 4
hvor det fremgår at det er forbudt å forurense
vannforsyningssystem.
Gjeldenede klausuleringsbestemmelser for Ringerike
vannverk må overholdes.
Mattilsynet er kjent med at det på går arbeid med å
etablere nye produksjonsbrønner på Kilemoen og at det
derfor gjøres undersøkelser og vurderinger i forhold til om
kildenes tilsigsområde vil endre seg. Dette må hensyntas i

Det vises til ko mmentar til NVEs
merknad samt Fylkesmannens
merknad ang forurensning.

Det legges til grunn en tett
dialog med vannverket.
Planarbeidet berører ikke
eksisterende eller fremtidige
brønner.
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planarbeidet til Svelviksand.
I de tilsendte dokumentene savnes av merking av
brønnene og klausuleringsområdet med soneinndelingen
til Ringerike vannverk.
Mattilsynet påpeker viktigheten av at det etableres rutiner
for å følge opp klausuleringsbestemmelsene for
vannverket, eksisterende og eventuelt endrede, for å
kunne se tte opp nye brønner i produksjon. Hva slags
systemer vil kommunen og vannverkseier utarbeide for å
sikre at ikke masseuttakene går utover det som er
forsvarlig og utover det som kan til l ates, og hvordan vil
disse følges opp til enhver tid?

Dette vil ivaretas i kommunens
planarbeid for vannverket som
ligg er nord for foreslått
uttaksområde.

Eiendomsforvaltningen Tiltakshavers kommentarer
Uttalelse datert 30.03.11: Ringerike kommune opplyser at
de er i forhandlinger med eier av 51/1, Ole Erik Kihle, for
kjøp av grunn til nytt vannbehandlingsanlegg. Områd et
ligger utenfor planområdet. Er det hensiktsmessig å utvide
planen til også å gjelde dette området?

Uttalelse datert 23.05.11 omfatter mulig utvidelse av grunn
til nytt vannbehandlingsanlegg.

Kommunen utarbeider en egen
reguleringsplan for å sikre
vannv erkets interesser.

Miljørettet helsevern Tiltakshavers kommentarer
Miljørettet helsevern imøteser utredningen av tiltakets
virkning på folks helse i forhold til støv, støy og sikkerhet i
henhold til forslag til planprogram.

Støy, støv og sikkerhet e r tema
som inngår i planarbeidet.

Direktoratet for mineralforvaltning Tiltakshavers kommentarer
En utvidelse av dagens masseuttak vil skje
innenfor grensene for området avsatt til fremtidig
råstoffområde i arealplanen. Det omsøkte området
vil være grun nlsget for søknad om driftskonsesjon.
Driftskonsesjon må være innvilget senest ved
utgangen av 2014, jf. Mineralloven § 69 .6.
Samme lovbestemmelse tilsier at driftsplan skal
foreligge for igangværende drift i dagens
masseuttak. Direktoratet for mineralforv altning kan
ikke se at dette kravet er oppfylt.
Istandsetting og sikring etter avsluttet drift
forutsetter en avklaring om etterbruk av området.
Tillatt minimumsdybde for uttaket vil være
bestemmende for driftsplanen og for beregning av
forekomstens teoret iske volum.
I kapittel 7.10 kan man lese at «Mineralloven med
direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens §
12». Direktoratet forutsetter at forholdet til
naturmangfoldloven § 12 i det alt vesentlige er
avklart gjennom planprosessen før drift startes o pp
i området avsatt til fremtidig råstoffområde.
Gjennom direktoratets tilsyn vil det påses at driften
foregår i overenstemmelse med vedtatt
reguleringsplan og godkjent driftsplan.

Driftskonsesjon for det omsøkte
tiltaket oversendes Direktoratet
for minera lforvaltning når
reguleringsplanen er vedtatt.

Driftsplan for igangværende drift
tas opp med direktoratet som
egen sak.

Forholdene er ivaretatt i
planprogrammets kapittel 7.10
og 3.3.

Forholdet til
naturmangfoldlovens § 12 vil i
det alt vesentlige avk lares
gjennom planprosessen.
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5.1.2 Organisasjoner og næringsliv

Ringerike O - lag (ROL) Tiltakshavers kommentarer
Uttalelse 11.04.11:
ROL ber om at konsekvensene for idrett, spesielt
orienteringsidrett, blir omtalt og vurdert som en egen
interesse under kapittel 6 «Viktig e hensyn og
utredningsbehov».

Hele planområdet omfattes av orienteringskartet
Kilemoen - Oppenåsen fra ca 1981, og er etter
Kulturdepartementets forskrift om spillemidler til
idrettsanlegg å regne som idrettsanlegg.
Orienteringskartet er nå under revisjon med sikte på
utgivelse sommeren 2011.

Området har de siste 30 årene vært hyppig brukt til et
bredt spekter av orienteringsaktivitet;
nybegynneropplæring, trening, tur - orientering og
konkurranser (opptil 1000 deltakere). Det nye kartet skal
brukes til 2 - d agers løp i august 2011, og Norges
orienteringsforbund vurderer området som aktuelt for VM
uttakingsløp for seniorer i 2012.

Kilemoen er spesielt attraktivt for orienteringsidrett fordi
den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og
det kuperte sk ogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike
variasjoner som alt fra orienteringseliten til tur - orientering.
I tillegg til orientering opplyses det at området brukes til
terrengløp og de populære null - løpene. Det er et rikt nett
av gode stier som brukes av mang e både til turgåing og
trening. Stinettet vil fremgå av det nye kartet som
kommunen får tilgang til.

Orienteringsidrettens interesser er i hovedsak
sammenfallende med friluftslivsinteressene, men det bes
om at orienteringsinteressene omtales spesifikt og at
konsekvensene av planene for o - idretten vurderes. ROL
mener det planlagte tiltaket vil ha store negative
konsekvenser for både friluftsliv og o - idrett.

Det stilles krav om avbøtende tiltak dersom tiltaket
gjennomføres. Uttaket bør skje etappevis slik a t inngrep i
nye områder gjøres etappevis. Det må settes krav om
tilbakeføring til friluftsområder etter hvert som uttak
sluttføres på deler av området.
Uttalelse 24.05.11
Det vises til høringsuttalelse datert 10.04.11. Det
vedlegges også utsnitt av foreløp ig utgave av det nye o -
kart Kilemoen - Oppenåsen som viser stinettet på
Kilemoen.

Ivaretas i kapittel 7.2 Nærmiljø
og friluftsliv.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Krav om avbøtende tiltak ta s inn
i planprogrammet kapittel 7.2.4.
Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til.
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Ringerike Idrettsråd Tiltakshavers kommentarer
Ringerike Idrettsråd anmoder kommunen å vurdere de
konsekven ser reguleringsplanen kan få for
orienteringsidretten og friluftslivet i kommunen.

Det er gitt spillemidler for orienteringskart for området, og
må derfor ses på som et idrettsanlegg. Det minnes om at
kommunen har gitt tilskudd til kartene og ifølge
best emmelsene for tilskudd fra Kulturdepartementet at
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal
anleggseier uten ugrunnet opphold orientere
departementet om dette. Denne plikten påhviler også
kommunen.

Området er mye brukt, og det er viktig at de t legges
begrensninger slik at uttak skjer etappevis.

Det vises til kommentar til
fylkesmannens merknad ang.
landskap.

Ringerike Venstre Tiltakshavers kommentarer
Avisinnlegg i Ringerike Blad 26.05.11 vedlegges som
høringsuttalelse.
Kilemo en er et kjent og populært rekreasjons - og
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber og
O - lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området,
og det er holdt stevner med ca 200 deltakere her fra tidlig
på 80 - tallet. De siste 2 - 3 årene har det ikke blitt arrangert
o - løp i dette området da grunneier uttrykte misnøye med
at parkeringen av mange biler i tilknytning til
arrangementet hindret ham i å ferdes med traktor.

Det finnes et rikt nett av stier innenfor planområdet, og det
blir derfor fe il når Stange Eiendom AS bemerker i
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller
merkede fotruter innenfor planområdet»

Fortsatt masseuttak i området vil være en viktig nærings -
og inntektskilde for kommunen. Det vil imidlertid også ha
store konse kvenser for landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturmiljø, fugleliv/fauna og vegetasjon,
kulturminner/miljø, forurensning, støy, støv, grunnvann
osv. Det må stilles spørsmål om hvor mye masser som
kan tas ut, over hvor stort areal, tempo og fremdrift .
Utbygging og planlagte aktiviteter innskrenker arealer og
forringer verdien for friluftsliv, rekerasjon og idrett. Fortsatt
masseuttak må ha som premiss at dette skjer på en
forsvarlig måte. Inngrep og uttak i nye områder må skje
etappevis, og settes i s tand/tilbakeføres til friluftsområde

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Tas til etterretning og rettes i
planprogrammet s kap. 7.2.3 .

Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til.
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5.1.3 Private

John Myrvang a.s Tiltakshavers kommentarer

John Myrvang har ingen merknader, men opplyser at de
har en avtale om uttak av grus fra grunneier Ole E Kihles
eiendom av 6/9 - 1958, hvor det er startet uttak. Dette
uttak sområdet ligger i nær tilknytning til planområdet.

Tas til etterretning.

Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen Tiltakshavers kommentarer
Det forutsettes at reguleringsplanen ikke på noen måte
innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr 52 bnr 9. de t
bes om at denne forutsetning blir inntatt i planen

Planen vil ikke innskrenke
fremtidig utnyttelse av gnr 52
bnr. 9.

Mary Blikken Gravdahl Tiltakshavers kommentarer
Saksbehandling og forvaltning
Undertegnede finner det beklagelig at det er ulik fremdr ift
for planene rundt masseuttak og vannverket sine arealer,
og at det opereres med separate planer

Berørte interesser innenfor idrett og friluftsliv
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons - og
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber o g
O - lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området.
Det blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller
merkede fotruter innenfor planområdet». Punkt 6.2
Nærmiljø og friluftsliv må vies mer pla ss og hensyn i
utredningsprosessen, og gis mulighet til medvirkning hele
veien.
Det må stilles spørsmål om hvor stort areal, hvor mye
masse som kan tas ut, tempo og fremdrift. Fortsatt
masseuttak må ha som premiss at inngrep og uttak i nye
områder skjer e tappevis, og hvor uttak er sluttført, må
området settes i stand/tilbakeføres som friluftsområde.
Planprogram og fremdriftsplan må inneholde både
tidsangivelse for og metode på hvordan uttaksområdet
skal settes i stand igjen.

Dette er en beslutning som
komm unen har tatt.

Tas til etterretning og rettes i
planprogrammet s kap. 7.2.3 .

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til .
Reguleringsplanen skal vise
hvordan uttaksområdet skal
settes i stand.

Berit Fredriksen og Helge Grønvold Tiltakshavers kommentarer

Kilemoen benyttes av mange til rekreasjon og trening fordi
det er sentralt og lett tilgjengelig i forhold til byen.
Kilem oen har utallige stier og merkede løyper på mykt og
skånsomt underlag. Områdereguleringsplan for Kilemoen
midtre vil gradvis forringe et populært turområde og bidra
til at det ødelegges og forsvinner. Eggemoen er likeledes
mye brukt til tilsvarende aktivit eter, og under sterkt press
når det gjelder videre utbygging. Byens befolkning
risikerer derfor å miste to av sine mest brukte områder til
rekreasjon og fysisk aktivitet.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.
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5.2 Oppfølging av h øringsuttalelser i planprogram

Det er foreslått en justering av planprogrammet som følge av innkomne merknader.
Justeringene er i form av en utdypning/presisering av allerede eksisterende
utredningstemaer, og inneholder blant annet:

Presisere i kapittel 6 at konsekvensutredningen skal gjøre spesielt rede for forholdet
til nasjonale miljømål, retningslinjer og bestemmelser, og hvordan planforslaget har
tatt hensyn til disse .
Den europeiske landskapskonvensjonen, RPR - SAT, RPR barn og unge, St. meld 34
og kli maplanen for Ringerike blir nevnt som overordnete føringer i kapittel 6.
Spesifisere i tema nærmil jø og friluftsliv (kap. 7.2.4) at området har et rikt stinett og er
mye brukt både til rekreasjon og idrett (orientering). Stille krav om vurdering av
avbøten de tiltak i konsekvensutredningen .
Redegjøre for kvartærgeologiske verdier (kap. 7.4.4)
Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grunnvannmagasinets kapasitet
og eventuelle virkninger tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet (kap. 7.7.4)
Presise re at forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv (kap. 7.6.4)
Presisere at utredningen på naturmiljø skal dekke naturmangfoldlovens §§ 8 - 10 (kap.
7.3.4)

6 O VERORDN EDE LOVER, FO RSKRI FTER OG RETNI N G SLI N JER
SOM H AR BETYDNI N G FO R PLAN ARBEI DET

I kon sekvensutredningen skal det gjøres rede for forholdet til nasjonale miljømål,
retningslinjer og bestemmelser og hvordan planforslaget har tatt hensyn til disse.

6.1 Lover

Plan - og bygningsloven
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser ( mineralloven )
Lo v om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

6.2 Forskrifter

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til mineralloven
Forurensningsforskriften, kapittel 30

6.3 Retningslinje

T - 1442 Retningslinje f or behandling av støy i arealplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
Den europeiske landskapskonvensjonen
St.meld, nr. 34 (2006 - 2007), S tatlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging
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Energ i - og klimaplanen for Ringerike

7 VI KTI GE H EN SYN OG U T REDNI N GSBEH OV

7.1 Landskap sbilde

7.1.1 Generelt

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle
opplevelse (bild e) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene
endres som følge av et tiltak . Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet
sett fra omgivelsene ; nær - og fjernvirkning.

7.1.2 Metode

Arbeidet blir utført med bakgrunn i bef aring, registreringer, kartmateriale, flyfoto og bilder,
samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra
helheten (komposisjonen), om landskapet er vanlig i regionen (i forhold til NI JOS
regionsinndeling) og viktig e strukturerende elementer som er viktige for landskapets
karakter. Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i de berørte områdene. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte avbøtende tiltak.
Konse kvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansesituasjonen (som allerede er et stort masseuttak) ut fra å sammenholde verdi og
omfangsvurderingene.

7.1.3 Aktuelle problemstillin ger

Området er i dag preget av sanduttak og industrivirksomhet. For å vurdere nær - og
fjernvirkning bør det undersøkes hvordan tiltaket ser ut fra bestemte standpunkter (E 16 og
Follumveien samt en enkel vurdering av fje rnvirkning fra Haugsbygd /Åsbygda ) . D et skal og
vurder es om deler av området bør settes i stand suksessivt/etter hvert.

7.1.4 Utredningsbehov

Det må utarbeides en landskapsanalyse som viser nær - og fjernvirkning i driftssituasjonen og
ved planlagt etterbruk i henhold til metodikk beskrevet ovenfo r . Mulige avbøtende tiltak skal
beskrives , for eksemp el buffersoner/vegetasjonssoner

7.2 Nærmiljø og friluftsliv

7.2.1 Generelt

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne
av berørt område. Helse, trivsel, sosia lt liv og mulighet for fysis k aktivitet er viktige aspekter.
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7.2.2 Metode

Relevante forhold knyttet til nærmiljøet og friluftsliv skal dokumenteres ut fra foreliggende
bakgrunnsinformasjon fra offentlige etater, lag, organisasjoner og ressurspersoner, samtaler
med kommune og et utvalg ressurspersoner samt befaring i området. S pesielle orienterings -
og friluftskvaliteter skal kartlegges. Influensområdet for henholdsvis nærmiljø og friluftsliv
skal identifiseres.

7.2.3 Aktuelle problemstillinger

Området benyttes mye i friluftslivssammenheng , og er spesielt attraktivt for orienteringsidrett
fordi den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og det kuperte skogsområdet i
Oppenåsen i vest gir unike variasjoner . Det finnes et rikt nett av stier og merkede fotruter
in nenfor planområdet som brukes av mange både til turgåing og trening . Et mindre areal blir
disponibelt til friluftsliv, idrett og orientering etter gjennomføring av tiltak .

Temaet må sees i sammenheng med utredningstema om støy, vibrasjoner og støv.

7.2.4 Utre dningsbehov

Det er behov for å gjøre registreringer med tilhørende analyse. Eventuelle foreninger
og/eller idrettslag kontaktes for å avklare mulig bruk. Avbøtende tiltak må vurderes.

7.3 N aturmiljø

7.3.1 Generelt

Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, natur typer og det biologiske mangfoldet knyttet
til de enkelte naturtypene. Kartleggingen skal gjennomføres basert på metodikk fra
Direktoratet for naturforvaltning (DN) for kartleggin g av vilt og biologisk mangfold (DN -
håndbok 11 - 1996, 13 - 1999, 15 - 2001); se ww w.dirnat.no. Kartleggingen fokuserer på spesielt
viktige lokaliteter for biologisk mangfold.

7.3.2 Metode

Eventuelle v iktige områder for biologisk mangfold beskrives, verdivurderes og vurderes opp
mot foreslått arealbruk. Gjennomgang med kvalitetssikring av ek sisterende dokumentasjon
og nye regi streringer i felt gjennomføres. Planens konsekvenser i forhold til biologisk
mangfold belyses. Dette inkluderer p åvirkning av viktige naturtyper og biologisk mangfold.

7.3.3 Aktuelle problemstillinger

Det er ikke registrert n oen prioriterte naturtyper innenfor planområdet på temakart for
naturmiljø i kommunens kartdatabase, men det er behov for mer detaljerte avklaringer. Det
kan være problemstillinger knyttet til omdisponering av naturområder. Området er registrert
som beiteo mråde for elg.
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7.3.4 Utredningsbehov

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturverdier i planområdet basert på feltbefaring.
Eksisterende dokumentasjon vil gjennomgås . Det vil være spesiell fokus på eventuelle
leveområder for truede arter. Utredningen skal dekke naturmangfoldlovens §§ 8 - 10.

7.4 Naturressurser

7.4.1 Generelt

Grustaket drives på en ressurs som er viktig for den regionale bygg - og
anleggsvirksomheten. Ressursen brukes også som tilslag i betongproduksjon og
mørtelindustrien .

7.4.2 Metode

Det hentes i nformasj on fra N GU sin database og det benyttes resultater fra tidligere
undersøkelser utført av Svelviksand.

7.4.3 Aktuelle problemstillinger

Vurdere ressursens egnethet som byggemateriale. Området er registrert som en meget viktig
sand - og grusressurs i kommunens kart database.

7.4.4 Utredningsbehov

- Det regionale behovet for sandtak kartlegges
- Ressursens kvalitet og størrelse skal beskrives
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde skal beskrives.
- Redegjøre for eventuelle kvartærgeologiske verdier

7.5 Kulturminner og kul turmiljø

7.5.1 Generelt

Buskerud kommune, utviklingsavdelingen har i september/oktober 2010 foretatt arkeologisk
registrering i henhold til kulturminnelovens § 9. Det ble funnet tre automatisk fredete
kulturminner inne n for det foreslåtte planområdet i planprogr ammet. Alle tre funn er
kullgroper. Kullgroper er rester etter kullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med
jernfremstilling og smiing i jernalder og middelalder.
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Fig. 7: Kart - registrering av kulturminner september/oktober 2010

7.5.2 Metode

Metod en som ble valgt for den arkeologiske r egistreringen var overflateregistrering, hvor det
ble gått systematisk over hele planområdet . Dette for å se etter kulturminner som var synlige
på overflaten.

K u lturminner ble målt inn med GPS og fotografert digitalt .

7.5.3 Aktuelle problemstillinger

Kjente kulturminner skal be skrives og kartfestes. Vi suelle og estetiske forhold knyttet til
kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved kulturlandskapet
vektlegges under temaet landskapsbilde. Det ble funne t tre automatisk fredete kulturminner.
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7.5.4 Utredningsbehov

Arkeologiske registreringer i forhold til kulturminne lovens § 9 ansees for oppfylt. Resultatet
av arbeidet innarbeides i reguleringsplanforslaget. Automatisk fredete kulturminner må
søkes Riksantikva ren om frigivelse.

7.6 Forurensning (støy, støv)

7.6.1 Generelt

Registreringer, støyberegninger og beskrivelse av st øybelastningene fra grustaket gjøres og
vurderes opp mot r etningslinjer for behandling av st øy i arealplanlegging (T - 1442).

7.6.2 M etode

De ulike støykil der kartlegges. Det gjennomføres støyberegninger ut fra Nordisk
Beregningsmetode for industristøy.

7.6.3 Aktuelle problemstillinger

Utvidelse av uttaksområdet fører til lengre levetid for grustaket. Forlenget levetid vil ikke
medføre økt støy (gitt samme prod uksjonsvolum), men støy over flere antall år. Økt varighet
for naboer kan virke sjenerende , men naboene er i hovedsak industrivirksomheter som Asak,
Kolo Veidekke og Unicon.

7.6.4 Utredningsbehov

Det er behov for å utføre støyberegninger for Svelviksand sin totale aktivitet på området
(inklusiv trafikkstøy fra adkomstvei) . Det skal utarbeides støykotekart. Beregningsresultatene
vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T - 1442. Tiltak mot støy skal vurderes og i
nødvendig grad fastsettes i planen. Eventuell e tiltak mot støv skal beskrives.
Forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv.

7.7 Grunnvann

7.7.1 Generelt

Nord for planom rådet ligger Kilemoen vannverk. I brønnområdet ligger grunnvannsnivået på
ca kote 147.

7.7.2 Metode

Hente og bruke tilgjengelige opply sninger om g runnvannsressursen. Det forutsettes en
d ialog med vannverket.
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7.7.3 Aktuelle problemstillinger

Området for fremtidig masseuttak grenser til LN F - områder – område for grunnvann. Det
ligger en grunnvannskilde innenfor influensområdet. Fremtidig uttak snivå må avklares i
forhold til grunnvannskilde og grunnvannstand.

7.7.4 Utredningsbehov

Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grunnvannmagasinets kapasitet og
eventuelle virkninger tilt aket vil ha på grunnvannsmagasin et . Fremtidig drift vurderes opp mot
ressursens beliggenhet og eventuelle avbøtende tiltak beskrives. Det forutsettes en tett
dialog med vannverket og N VE slik at begges interesser ivaretas. Fare for forurensning
utredes i ROS - analysen.

7.8 Transport og trafikk

7.8.1 Generelt

Omfanget av tr ansport til Svelviksand inkl. tørrmørtelfabrikk beskrives. All trafikk har direk te
tilknytning til Follumveien. Adkomst til E16 er langs Follumveien og Fv 172 .

7.8.2 Metode

Trafikkmengder beskrives og beregnes ut fra Svelviksand sine aktiviteter på området.

7.8.3 Ak tuelle problemstillinger

For grustaket og eksisterende virksomheter vil planforslaget ikke medføre økt trafikk.
T rafikkbildet vil imidlertid vare over vesentlig flere år. Planlagt etablering av tørrmørtelfabrikk
vil generere noe trafikk. Trafikksituasjonen etter at grustaket er avsluttet er det nå ikke
grunnlag for å gi nærmere vurderinger av.

7.8.4 Utredningsbehov

Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens virksomheter til Svelviksand vil bli
beskrevet. Det skal r edegjøres for evt. vesentlige endring er av dagens trafikk på
tilførselsvegsystemet med beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak . Det skal vurderes
hvordan planforslaget følger opp rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og
transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet til klima og energi blir fulgt opp.

7.9 Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting

7.9.1 Generelt

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng.
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7.9.2 Metode

Bruke statistisk oversikt fra Stangegruppen supplert med kommunale (og eventuelle
regionale data).

7.9.3 Aktuelle problemstillinger /utredningsbehov

Vurdere bidrag til fra tiltaket/sysselsetting i forhold til kommunal (og eventuelt regional)
økonomi.

7.1 0 Gjennomføring / istandsetting

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområd et skal settes i stand . Det skal vurderes
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres og eventuelt til
hvilke formål ( blant annet vurdert ut fra driftsmessige/sikkerhetsmessige hensyn ) . Det legges
opp til bred medvirkning. Fril uftslivs - og interesseorganisasjoner samt Ringerike vannverk må
spesielt inkluderes i prosessen med å vurdere hvilke arealer som i ettertid skal istandsettes
og benyttes til de ulike formålene.

Mineralloven sikrer Direktoratet for Mineralforvaltning rette n til å kreve driftsplan for tiltaket
samt føre tilsyn med masseuttaket.

Mineralloven med direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens § 12.
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7.1 1 Fremdrift planprosess

Tabellen viser forslag til framdriftsplan for planprogram og reguleringsplan med
kons ekvensutredning .

20 11 20 12 2013

FASER 1.

kvar tal

2.

kvartal

3.

kvartal

4.

kvartal

1.

kvar tal

2.

kvartal

3.

kvartal

4.

kvartal

1.

kvar tal

P lanprogram

Kunngjøring x

Høring/off. ettersyn x

Bearbeiding av merk n a der , juster ing av planprogram x

Oversendelse endelig planprogram x

Behandling av planprogram (Ringerike kommune) x

Temautredninger

Landskap x x

Nærmiljø og friluftsliv x x

Naturmiljø x x

Kulturmiljø og kult urminner x x

Naturressurser x x

Forurensing (støy, støv) x x

Grunnvann x x

Transport og trafikk x x

Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting x x

Gjennomføring / istandsetting x x

Regul eringsplan med konsekvensutredning

Planutkast (kart og bestemmelser) x x x

Utarbeiding planforslag med KU x

Kommunal behandling x

Høring/off. ettersyn x

Eventuell revisjon av planforslag x

Behandling av reg ulerings plan m/KU x x
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Til fre mdriftsplanen bemerkes :

- I henhold til forskrift om ”Konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven” § 8
Forelegging av planprogram, siste ledd, skal planprogra m, forelegges Direktoratet for
mineralf orvaltning til uttalelse før fastsetting.

- Temautredninger og planutkast kan påbegynnes parallelt med sluttbehandlingen av
planprogrammet. Planskissen utgjør grunnlag for arbeidet med
konsekvensvurderingene.

- P lanforslag med konsekvensutredning utarbeides og oversendes til Ringerike
kommune.

- Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning kunngjøres.
Kommunen sender planforslaget til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner
for uttalelse samt legger det ut til offentlig ettersyn. Høri ngsfristen må være minst 6
uker.

- Tiltakshaver bistår med eventuelle supplerende undersøkelser og revisjon av planen
etter høring.

7.1 2 Informasjon og medvirkning

Plan - og bygningsloven (§4 - 1 og §5 - 1 ) setter krav til medvirkning i planprosessen. Også i
he nhold til ”Forskrift om konsekvensutredninger” (§6) skal planprogrammet inneholde en
beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper
som antas å bli særlig berørt.

Grunneiere og naboer i nærområdet til masse uttaket samt hensynet til friluftsliv antas
å være d e sterkest berørte gruppene. Det skal avholdes arbeidsmøte med disse
antatt sterkest berørte gruppene ved utarbeiding av planforslaget.
Det skal være god dialog med vannverket mht til planavgrensing mot nord slik at
nordlig uttaksgrense blir sammenfallende med vannverkets reguleringsplan.
Direkte berørte parter skal informeres dersom fremdriften blir vesentlig forsinket i
forhold til fremdriftsplanen.
Planarbeidet legges til rette for elektronisk present asjon.
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344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak -  

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. Forslag til områderegulering for Kilemoen sanduttak sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av 

reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen vedtatt 29.08.2002, som overlappes av ny plan.   

 

Sammendrag 
Områderegulering for Kilemoen sanduttak legges nå fram for 1. gangsbehandling. 

Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med 

konsekvensutredning. Planforslaget er i tråd med overordna planer. Planområdet er på 953 

daa og omfatter eksisterende virksomhet og framtidig uttaksområde. Levetiden for uttaket er 

anslått til 150 år. Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv 

på uttaket. Planforslaget innebærer å ta ut den gjenværende delen av ressursen, men å la 

skråning mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe 

miljøulemper som støvflukt og støy.  

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Kilemoen ligger ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av Begna. Store deler av 

planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknytta driften. Resten av området 

karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av fv. 172, i øst av skråning 

som skal forbli urørt, og i nord mot skogsområder. Områdene i sør og sørøst er prega av 

industri.  

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknytta 

sandtaket på Kilemoen. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og 

mineralsammensetning, og er spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. 

Kilemoen er en av Østlandets største sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt 

viktig i NGUs grus- og pukk database.  



 

Planforslaget 

Forslag til områderegulering for Kilemoen midtre er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av 

Svelviksand. Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangs behandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangs behandling". 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

datert 15.01.2015.  

 

Hensikten med planarbeidet er:  

1. Å sikre sand- og steinressurser samt gi rammer for drift av uttaket.  

2. Ivareta miljø- og samfunnsinteresser.  

3. Sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket.  

 

Planområdet er 953 daa. Uttaksområdet tilsvarer et volum på ca. 28 mill. m
3
 (ca 50 mill 

tonn). Nedre uttaksnivå i reguleringsplanen er kote 145. Med et årlig uttak på 330 000 tonn 

gir dette en levetid på ca. 150 år. Levetiden er anslått ut fra et stipulert årlig uttak, og vil 

derfor være usikker. Svelviksand forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet, og antyder 

knapt 10 % mer enn uttaket for 2012.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes som en områderegulering jf. plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser 

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt en plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS og Ole Erik 

Kihle.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringa berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 "Nedre Kilemoen", vedtatt 29.11.1984 (vedlegg 6). Det aktuelle 

området er her regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir 

overlappa vil oppheves ved vedtak av områdereguleringa (jf. vedtak ved oppstart). I tillegg 

grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

Plan nr og navn Vedtatt Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk og 

trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og trafikkområder.  

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, trafikkområder og 

parkbelte.  

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse  

 

Ringerike vannverk 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg 

som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Reguleringsplan for Ringerike 

vannverk er under utarbeidelse. Det har vært tett dialog med Teknisk forvaltning Utbygging 

i Ringerike kommune, som ansvarlig for Ringerike vannverk. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen.  

 

Gjennomføring og istandsetting 



Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til 

etter at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 

år). Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Uttak vil gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden på hvert nivå er 30 m. 

Laveste uttaksnivå er på kote 145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er forutsatt at området skal ryddes og at skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen.   

 

Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskaps-

bilde 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. Tiltaket 

berører deler av moreneryggen som et viktig landskapselement, men østre 

side av den karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen er 

viktig å bevare for å etterlate spor av det kvartærgeologiske landskapet. 

Ryggen fungerer også som en visuell skjermingssone sett fra øst, slik at 

tiltaket ikke blir synlig sett fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.  

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man 

befinner seg i forhold til planområdet. Fra nord er uttaket mindre synlig 

enn fra sør/øst hvor terrenget er høyere.  Eksponeringen mot 

boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger høyere 

i terrenget. Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller 

boligområdene på Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi 

områdene ligger på nivå med, eller lavere enn, selve uttaksområdet. 

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senkning av 

terrenget. Etter avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av 

skråningene, vil uttaksområdet bli mindre eksponert mot omgivelsene og 

på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden sett fra 

avstand. Oppsummert vil tiltaket få middels negativt omfang for 

landskapsbildet som gir middels til liten negativ konsekvens. 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med 

at deler av planområdet brukes svært ofte/av svært mange og at området er 

særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende 

masseuttak), og dette trekker verdien noe ned. Influensområdet brukes hele 

året til turgåing, trening, orientering, plukking av bær eller sopp og til 

skiturer. Influensområdet vurderes samlet til å ha middels til stor verdi. 

 

Støyberegninger viser at all bebyggelse og mesteparten av influensområdet 

blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og 

støybidraget vil ikke påvirke bruken av området i betydelig grad.  

 

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i selve 

planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt går tapt. I 

influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt omfang for 

friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gradvis 

reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken av området. Kilemoen 



vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det finnes arealer 

for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget 

mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. Konsekvensgraden er vurdert 

som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet. 

Naturmiljø Konsekvensgraden er vurdert som middels til stor negativ, da en stor andel 

av en C-lokalitet med verdifull sandfuruskog ødelegges av tiltaket. 

Kulturminner  Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 er gjennomført.  Det 

ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet 

(kullgroper). Det vil bli søkt om frigivelse av disse.   

Forurensning 

(støy, støv) 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved 

begge målestasjonene for de måleperiodene som er gjennomført. Basert på 

de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke 

blir betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede 

støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. Støysonenes utbredelse fra aktiviteten 

tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst der det er åpent og lite 

skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å begrense avgitt 

støy til omgivelsene. Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig 

sitasjon blir hovedsakelig at de mobile støykildene driftes lenger inn i 

bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre transportvei. 

Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende 

støybelastning for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon 

forutsatt at de dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor 

produksjonsområdet beholdes.  

Grunnvann Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke 

grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag 

forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt masseuttak vil ikke 

direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og 

raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone. 

Gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. 

Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne 

vurderingen er basert på at nedre del av umettet sone og øvre del av 

grunnvannsmagasinet består av sand/finsand med gode 

beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak av store mengder 

grunnvann. 

 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at 

muligheten framtidig uttak av grunnvann innenfor området begrenses 

forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse i driftsfasen (må 

avklares i egen ROS-analyse).  

Transport og 

trafikk 

Krysset Fv.172-Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT 

300 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell trafikkvekst på 28 % 

frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT 

på de to vegene.  Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta 



betydelig trafikkvekst. Krysset Rv172-E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 

biler ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell 

trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 11.400 biler 

ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene.  Beregnet kapasitetsutnyttelse på 

tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv.172 øker 

fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil.  Med redusert fartsgrense i 

kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen for trafikk fra 

Fv172 reduseres til ca 20 sekunder pr bil. 

Samfunns-

messige 

konsekvenser 

Det er 13 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen. Selskapet forventer 

ikke vesentlig økt uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet, og antall 

sysselsatte vil neppe øke. Selskapet har en sunn økonomi med overskudd 

på driften og høy egenkapitalandel. Virksomheten gir ikke noe stort bidrag 

til sysselsettingen, men inngår i underskogen av små og mellomstore 

bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og 

skatteinntektene i regionen. Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet 

av sandtaket som er direkte avtakere av sandtakets produkter og som drar 

fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten fremtidig drift i 

sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen 

beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak framtidig. En mindre 

del av planområdet er avsatt til industri, og det er her tørrmørtelfabrikken ligger. Se figur i 

konsekvensutredningen på side 19 (vedlegg 4).   

 

Juridiske forhold  
Mineralloven 

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m
3
 masse. Det har vært en overgangsordning for igangværende drift (pr. 

01.01.2010), hvor fristen for å søke om driftskonsesjon var 01.01.2015. Direktoratet for 

mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.  

 

Tiltakshaver har søkt om driftskonsesjon. Kommunen er uttalepart til konsesjonssøknaden, 

og vil uttale seg om forholdet til plan- og bygningsloven. Kilemoen sanduttak er avklart 

gjeldende kommuneplan, og reguleringsplan er under utarbeidelse. Med bakgrunn i dette 

anbefaler rådmannen at det gis en positiv uttalelse når det blir aktuelt.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av områdereguleringer. Det skal i saken 

fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Bygging av mørtelfabrikk:  



 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder fram til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10).  

 Nødvendige igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 

2011. Fabrikken er oppført og har vært i drift fra månedsskiftet mars/april 2011.  

 

Reguleringsplan:  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forlag til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert 

i konsekvensutredningens kapittel 5.1 (vedlegg 4).  

 Planprogrammet ble fastsatt av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte 

31.10.11, sak 114/11 (vedlegg 5).  

 

Framdriften i planarbeidet er forsinka i forhold til framdriftsplanen som er vist i 

planprogrammet kapittel 7.11. Her er det anslått sluttbehandling av planen i 1. kvartal 2013. 

Det er ikke uvanlig at planprosesser tar lenger tid enn det som var antyda ved oppstart av 

planarbeidet.  

 

Politisk 1. gangsbehandling 

Da planforslaget er i tråd med overordna plan og planprogrammet ble fastsatt av 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) legges saken fram for 1. 

gangsbehandling i HMA.  

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Kapittel 7.12 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i 

planprosessen. Det er avholdt et arbeidsmøte med grunneiere, naboer og representanter for 

idrett og friluftsliv i forbindelse med utarbeidelse av planprogram.  

 

Iht. planprogrammet skal det være en god dialog med vannverket når det gjelder 

planavgrensning mot nord, slik at nordlig uttaksgrense blir sammenfallende med 

områdereguleringa for vannverket. Dette er ivaretatt i planforslaget.  

 

Rådmannens vurdering 
Idrett og friluftsliv 

Hovedutfordringene i saken er forholdet til friluftsliv og idrett. Ved oppstart av planarbeidet 

kom det mange innspill som dreide seg om idrett og friluftsliv. Som en følge av dette ble det 

i planprogrammet lagt stor vekt på at forholdet til idrett og friluftsliv skal utredes. 

Medvirkning fra idrett og friluftsliv er spesielt viktig i denne planprosessen. Det er satt krav 

til at representanter fra idrett og friluftsliv skal inkluderes spesielt i prosessen med å komme 

fram til hvilke formål områdene i ettertid skal istandsettes til.  

 



Iht. planprogrammet vil ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 år). 

Etterbruk må avklares i senere planprosesser.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført iht. fastsatt 

planprogram. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget utredningstema, og de 

miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfold loven anses som oppfylt.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområdet i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Områdereguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt 

konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart med planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, merka "1. gangs behandling".   

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangs behandling".   

4.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.01.2015.  

5.  *Planprogrammet, fastsatt 31.10.2011 

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 
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Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslaget for Kilemoen sanduttak

Vi viser til brev av 5. desember 2016 hvor Ringerike kommune ber Fylkesmannen om å 
vurdere innsigelsen til planforslaget på nytt.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget for Kilemoen sanduttak i brev av 29. april 
2015. Bakgrunnen for innsigelsen var at uttaket kom i konflikt med nasjonalt verdifullt 
naturmangfold. Forslag til utvidelse av uttaket ville medføre at en stor del av naturtypen 
sandfuruskog ville gå tapt.

Videre har vi i brev av 1. februar 2016 opprettholdt innsigelsen etter anmodning fra Ringerike 
kommune om å trekke innsigelsen. Vi ba i dette brevet om at uttaket ble redusert i størrelse 
slik at lokaliteten med naturtypen sandfuruskog opprettholdt sin verdi som nasjonalt viktig.

I oversendelsen fra kommunen følger det med et notat fra Asplan Viak, datert 4. april 2016. 
Her går det frem at dersom 70-100 % av lokaliteten med sandfuruskog står igjen, vil verdien 
med stor sannsynlighet ikke endres. Notatet har vært diskutert med Tor Erik Brandrud fra 
NINA, som har vært med på å kartlegge naturtypen i Norge. Det går også frem av notatet at 
formen på uttaksområdet er viktig. Det er en bedre løsning at grensa trekkes lenger mot sør 
enn at det står igjen smale arealer langs kantene som vil kunne bli påvirket av kanteffekter.

I forslaget som er lagt ved oversendelsen er uttaksområdet redusert med 244 daa ved at 
grensen er flyttet lenger mot sør. Dette resulterer i at dagens lokalitet med sandfuruskog blir 
redusert til et areal på ca 805 daa fra dagens størrelse på 1155 daa. Forslag til nytt 
uttaksområde BSM1 i planforslaget for Kilemoen sanduttak sikrer at 70 % av lokaliteten med 
sandfuruskog blir bevart.

Under forutsetning av at denne endringen blir innarbeidet i den endelige planen, trekker 
Fylkesmannen innsigelsen til planforslaget.

Fylkesmannen vil likevel vise til at det er lagt opp til drift ved Kilemoen sanduttak over en 
uvanlig lang tidsperiode, et sted mellom 150-200 år. Ved å redusere tidshorisonten til 30-50 år 
med et uttaksvolum som i dag, på mellom 200 000 og 300 000 tonn masser, vill det være 
mulig å bevare en større del av naturtypen. Fylkesmannen anbefaler derfor at kommunen 
vurderer en kortere tidsperiode og at området reguleres på nytt når denne perioden har utløpt. 
Selv 50 år fram i tid vil være vanskelig å beregne med tanke på markedssituasjonen for 
masseuttaket.

Videre vil vi sterkt anbefale reguleringsformål med tilhørende bestemmelser som sikrer 
naturtypen for påvirkninger som kan redusere verdien. Det vil for eksempel være svært 
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uheldig med hogst i området. Det er mulig å ivareta dette gjennom reguleringsplan med 
tilhørende bestemmelser. Det vil ikke være mulig å hindre hogst i området ved å sette av 
området som LNF-område i kommuneplanen. Det er derfor viktig at naturtypen blir sikret 
gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser som hindrer hogst og andre tiltak som 
reduserer verdien av naturtypen.

  

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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FORORD

Svelviksand AS, et datterselskap av Stange Gruppen AS, ønsker å sikre areal for fremtidige
sand - og steinressurser som i kommuneplanen er satt av til nåværende og fremtidig
masseuttak. Arealet sikres ved at det fremmes reguleringsplan for eksisterende virksomhet
og fremtidig uttaksområde. Planen fremmes som områderegulering.

Det ble i 2011 utarbeidet forslag til planprogram som beskriver rammer for
reguleringsarbeidet og avklarer hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes.
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngj ort 28. mars 2011, samtidig som
p lanprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. H ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning
fastsatte planprogrammet 31 . oktober 2011.

Forslag et til planprogram ble utarbeidet av Asplan Viak AS i sam arbeid med Svelviksan d AS
og Ringerike kommune . Grunneier har også vært involvert i arbeidet.

Asplan Viak AS har vært engasjert av Svelviksand AS for å bistå i arbeidet med
planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning for Kilemoen. Fra Asplan Viak har
følgende medarbeid ere deltatt i plan - og utredningsarbeidet: Hjalmar Tenold
(naturressurser), Tiffany Nygård (friluftsliv og landskap), Jan Martin Ståvi (risiko og
sårbarhet), Lars Erik Furu (samfunnsmessige konsekvenser), Sturle Stenerud (støv og støy),
Per Kraft (grunnvan n), Hans Ola Fritzen (trafikk), Kent André Ringstad (3D - modeller) og Rolf
Rømsvik (kartproduksjon). Kartlegging av automatisk fredede kulturminner er gjennomført av
Buskerud fylkeskommune.

Hjalmar Tenold har vært oppdragsleder og fagansvarlig for regulerin gsarbeidet.

Sandvika, 27. nove m ber 2014

Asplan Viak AS S velviksand AS

Hjalmar Tenold Cecilie Hagby
Oppdragsansvarlig Daglig leder
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S AMMENDRAG

Svelviksand AS tatt ut sand på Kilemoen siden 1967. Sand - og grusforekomsten på
Kilemoen har en god bergarts - og mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er
spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag.

Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk - og grus database.

Hensikten med reguleringsplanen er:

Sikre sand - og grusressurser for Kilemoe n grusuttak samt gi rammer for drift av
masseuttaket
Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket

Uttaksområdet i planforsla get tilsvarer et volum på ca. 17 mill. m3 (ca. 30 mill. tonn).
Planforslag et har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Med et årlig uttak på 330 000
tonn gir dette en levetid på ca. 78 år. Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil
derfor være usikker.

Område t er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel.
Planområdet er i hovedsak uregulert, men deler av arealet er regulert til grustak og industri .

Planforslaget omfatter:
Område for råstoffutvinning (444,2 i BMS1 + 119,6 i BMS2) 563,8 daa
Grønnstruktur - vegetasjonsskjerm 388,7 daa
Totalt areal 95 2,5 daa

Konsekvenser av planen

Landskapsbilde
Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi .

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivelsene o g i liten grad være tilpasset linjene i landskapet ve d at de i større grad deler
opp en enhetlig terrengform (furumoen på Kilem oen ).
Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig landskapselement, men østre side av
den karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen er viktig å bevare for å
etterlate spor av det kvartærgeologiske landskapet . Ryggen fungerer også som en visuell
skjermingssone sett fra øst, slik at tiltaket ikke blir synlig sett fra bebyggelsen på Hen og
Nedre Hen.
Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man befinner seg i forhold
til planområdet. Fra nord er uttaket mindre synlig enn fra sør/øst hvor terrenget er høyere .
Eksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligg er
høyere i terrenget. Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller boligområdene på
Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med, eller lavere
enn, selve uttaksområdet.

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senkning av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av skråningene, vil uttaksområdet bli mindre
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eksponert mot omgivelsene og på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden
sett fra avstand. Oppsumme rt vil tiltaket få middels negativt omfang for landskapsbildet som
gir middels til liten negativ konsekvens ( -- / - ).

Nærmiljø og friluftsliv
Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med at deler av
planområdet brukes ofte/av ma nge og at området er særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt
orienteringsidrett. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter
(eksisterende masseuttak), og dette trekker verdien noe ned.

Influensområde t brukes hele året t il turgåing, trening, or ientering , plukking av bær eller sopp
og til skiturer. Influensområdet vurderes samlet til å ha middels til stor verdi.
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved målestasjonene.

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gra dvis reduseres i
størrelse, og på sikt vil påvirke bruken av området. Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv
for orienteringsidretten. Det finnes arealer for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud,
men her er terrenget mindre lettgått og har laver e bruksfrekvens. Eggemoen og Hensmoen
er store områder som benyttes til friluftsliv.

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i
influensområdet.

N aturmiljø
Den ubebygde delen av planområdet består hovedsakeli g av tørr furuskog. Løsmassene i
planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en breelv under
siste istid. Området er veldrenert og tørt da løs - massene har en høy porøsitet. Derfor finnes
bare tørketålende vegetasjonstyper i pl anområdet. Tresjiktet domineres av furu men det er
også innslag av gran og bjørk. Karplantefloraen i planområdet består av arter som er
tilpasset næringsfattige og veldrenerte og tørre voksesteder. Blant de vanligste artene er
blåbær, tyttebær, røsslyng, b lokkebær, hårfrytle og krekling. Området har et potensiale,
muligens stort, for til dels sjeldne og truede sopparter. Under befaringen den 5.10.2011 ble
det registrert 29 forskjellige arter - noen truede . Området er et kjent beiteområde for elg.
Fuglelivet i området antas å være typisk for skogsmiljøet i Buskeruds furuskoger med
forekomster av hovedsakelig trivielle arter. Det er ikke kjent hekkeforekomster av truede arter
i dette området.

Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog (verdi A ). Sandfur uskog med rik soppflora.
Skogen har trolig et potensiale for flere artsfunn av sopp utover de to rødlisteartene som ble
påvist i forbindelse med konsekvensutredningen (blåfot storpigg, VU og furufåresopp, NT).
Middels verdi.

Sandfuruskogen på Kilemoen er v erdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.
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Det foreligger utredning i form av Notat; Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 . Av
dette notatet fremgår det dersom 70 - 100% av lokaliteten sandfuruskog står igjen, vil verdien
med stor sannsynlighet ikke endres. Notatet har vært diskutert med Tor Erik Brandrud fra
NINA, som har vært med på å kartlegge naturtypen i Norge. Det går også f rem av notatet at
formen på uttaksområdet er viktig. På bakgrunn av dette er det arealformål i
områdereguleringen avsatt til råstoffutvinning er redusert med 244 daa, fra det opprinn elige
planforslaget. Dette resulterer i at dagens lokalitet med sandfurusk og blir redusert til et areal
på ca. 805 daa fra dagens størrelse på 1155 daa. Forslag til nytt uttaksområde BSM1 i
planforslaget for Kilemoen sanduttak sikrer at 70 % av lokaliteten med sandfuruskog blir
bevart.

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten n egativ, da 70 % av biologisk verdifull
sandfuruskog ivaretas. D en største andelen av A - lokaliteten med verdifull sandfuruskog
utenfor ligger plan forslaget og vil bestå slik de n er i dag.

N aturressurser

Kulturmiljø og kulturminner
Buskerud fylkeskommune utførte i september/oktober 2010 arkeologisk registrering i henhold
t il kulturminneloven § 9. Det ble da funnet tre automatisk fredete kulturminner i form av
kullgroper innenfor planområdet . Planforslaget er behandlet av Riksantikvaren.
Riksantikvaren har gitt dispen s asjon fra kulturminneloven for tre kullgroper (138743, 138744
og 138745). Dispen s asjon er gitt ute n vilkår om arkeologisk utgravinger av de berørte
kullgropene.

De a utomatisk fredet e k ulturminnene, id 138743 og 138744 er l agt inn i plankart med
henholdsvis hensyns s o n e H730_ 1 og H730_ 2 . I d 138745 er markert i plankartet som
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bestemmels esområde med id og f ølgende tekst er tatt inn i områdereguleringens
bestemmelser:

«Automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltak i planområdet – id 138745, er
markert m ed id i plankartet, og kan fjernes ut e n vilkår om arkeologisk utgraving»

F orurensning (støy, støv)

Støv

Det er registrer t generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge
målestasjonene for de måleperiodene som er gjennomført. Med unntak av en liten
overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i
forurensningsforskriften, dvs. < 5 g/m2/30d. Boligen Follummoveien 8 er relativt nær
Follummoveien og følgelig utsatt for oppvirvlet støv fra veg en. Enkle tiltak for å begrense
støvnedfall ved boligen kan vurderes innført.

Basert på de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir
betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. Med
utgangspunkt i den for eslåtte reguleringsplanens avgrensning og uttaksplanen fremgår det at
avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker etter hvert som en graver ut masser lenger
inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon. Avstand mellom nærmeste bolig og
produksjonsområd et forventes å være nokså lik for dagens situasjon og fremtidig
uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske forhold etter
hvert som dette evt. skulle være nødvendig/aktuelt.

Støy

Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor
de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB margin for
situasjonene som er beregnet. Ved svært ugunstige forhold støymessig og utvidet drift inn i
kveldsperioden vil marginen bli mindr e, men beregningsresultatene viser at det ikke er fare
for overskridelse basert på produksjon og aktivitet med dagens maskinpark og driftsrutiner.

Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst der det
er åpent o g lite skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å begrense avgitt støy til
omgivelsene.

Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir hovedsakelig at de mobile
støykildene driftes lenger inn i bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre
transportvei.

Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende støybelastning
for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de dominerende
stasjonære støykildenes plassering inn enfor produksjonsområdet beholdes. Reduksjon i
støynivå som følge av at de mobile støykildene driftes lenger inn i bruddområdet blir liten.
Grunnen til dette er at bidrag fra kilder med lavere avgitt støynivå (mobile kilder) enn de
dominerende støykildene blir lite relativt til det totale støybidraget fra produksjonsområdet.
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Logaritmisk summering av to støykilder med eksempelvis 8 dB forskjell i avgitt støynivå gir et
bidrag på 0,6 dB relativt til om kilden som avgir lavest støynivå ikke var i drift.

G runn vann
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke
grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike
vannverk Kilemoen.

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som l igger innenfor
planområdet. Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og
raskere grunnvannsfluktuasjoner (variasjoner på grunnvannsnivået) ved fjerning av det
meste av umettet sone. Gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne
aksepteres. Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne
vurderingen er basert på at nedre del av umettet sone og øvre del av grunnvannsmagasinet
består av sand/finsand med gode beskyttelsesegenskaper og begrense t mulighet for uttak av
store mengder grunnvann.

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at muligheten framtidig
uttak av grunnvann innenfor området begrenses forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig
beskyttelse i driftsfasen. Risi ko for forurensing av grunnvannet i driftsperioden må avklares i
egen ROS - analyse.

Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten innenfor planområdet med
hensyn på mulighet for uttak av større mengder grunnvann på en effektiv måte. Det
avgjø rende vil være forekomsten av godt sorterte grove masser og muligheten for etablering
av produksjonsbrønner (filterbrønner).

T ransport og trafikk
Krysset Fv. 172 - Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT 300 biler ÅDT, som
gir lav belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på
1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to vegene. Trafikkavviklingen er fortsatt god, og
krysset kan ta betydelig trafikkvekst.

Krysset F v . 172 - E16 har i dag en biltrafikk på 8.9 00 biler ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav
belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på
11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene. Beregnet kapasitetsutnyttelse på
tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv. 172 øker fra 24 sek pr bil til
44 sekunder pr bil. Med redusert fartsgrense i kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t
kan forsinkelsen for trafikk fra Fv172 reduseres til ca . 20 sekunder pr bil.

S amfunnsmessige konsek venser – sysselsetting
Det er 13 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen. I tillegg er 5 knyttet til drift av
tørrmørtelfabrikken på selskapets eiendom. Selskapet forventer ikke vesentlig økt
uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet. Det antydes ca . 350 000 tonn per år, knapt
10 prosent mer enn dagens uttak (2012). Dette vil øke antall sysselsatte med 1 årsverk.

Selskapet har en sunn økonomi med overskudd på driften og høy egenkapitalandel.
Selskapet betalte foretaksskatt til staten med 2,3 mill.kr. i 2011 Samlet lønnskostnad var
samme år 14,3 mill.kr. Med fradrag av arbeidsgiveravgift til staten og pensjonskostnader er
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de lokale lønnsutbetalinger fra bedriften ca. 12,1 mill.kr. Av dette må ca. 50 % - 6,1 mill.kr.
antas å gjelde virksomheten på Kilem oen, hvor de fleste ansatte trolig skatter til Ringerike
kommune (og noen til omegnskommunene innenfor pendlingsomlandet). Regional
kommune - og fylkesskatteinntekt kan på det grunnlag beregnes til 1,6 mill.kr. i 2012.

Ca. 20 prosent av de som har ansettels e på Ringerike, pendler fra omkringliggende
kommuner. Når vi også trekker fra fylkeskommunens andel, blir antatt skatteinntekt til
Ringerike kommune ca. 1 mill.kr. Et eventuelt økt uttak med 10 prosent kan gi Ringerike
kommunes skatteinntekter et lite løf t på kanskje ca. 0,5 mill.kr.

I 2011 var det iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i
underskogen av små og mellomstore bedrifte r som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket som er direkte avtakere av
sandtakets produkter og som drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. U ten
fremtidig drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet
i nærheten av et annet sandtak. Vi har ikke kunne tallfeste en slik eventuell tilleggseffekt.

Gjennomføring og istandsetting
Uttaksområdet gjennomføres v ed at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden på hvert nivå er 30
meter. Laveste uttaksnivå er på kote 145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under
driftsfasen. Det skal søkes om driftskonsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning. Samme
mynd ighet skal føre tilsyn med driften i henhold til utarbeidet driftsplan. Avslutningsplanen,
som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold til krav gitt i reguleringsplanen.
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1 B AKGRU N N FOR TILTAKET

1.1 Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet er beho vet for å sikre fremtidige ressurser for drift av sanduttaket
og sikre råstoff ti l mørtelfabrikken . Sand og grus brukes i all bygge - og anleggsvirksomhet,
samt som tilslag til mørtel og betongproduksjon. Det er av stor betydning for de ulike
aktørene i det lokale og regionale markedet å ha lett tilgang på sand og grus.

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på ressursuttaket.

Figur 1 : Oversiktskart som viser planområdet s beliggenhet
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1.2 Geolog isk ressurs - kvalitet

Et mål i forvaltningen av grus - og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i
framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi e t faglig grunnlag for kommunens
behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en
klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er
klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert.

Forekomsten har en god bergarts - og mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten
er spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag. Forekomsten på Kilemoen
rangeres som nasjonalt viktig av NGU.

Figur 2 : Fra NGU’s grus - og pukkdatabase. Forekomsten på Kilemoen vurderes som nasjonalt viktig.
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2 B ESKRIVELSE AV EKSIST ERENDE VIRKSOM HET

2.1 Svelviksand og Kilemoen grusuttak

Svelviksand AS ble etablert i 1915, og er en betydelig leverandør av sand til bygge - industrien
i Østlandsområdet. Avdelingen på Hønefoss ligger på Kilemoen og er en av Østlandets
største sandforekomster. Sanden er definert som ikke reaktiv og er således svært velegnet til
bruk i betong.

Kilemoen er landets største leverandør av t ørket sand til mørtelindustrien. Andre
anvendelsesområder for sandproduktene (råsand – ikke tørket sand) er til puss - og
murarbeider, oppbygging av golf - og fotballbaner samt støtsand og sandkassesand til
barnehager. I 2009 leverte Svelviksand AS 170 . 000m3. I 2013 leverte Svelviksand 27 8 .000
tonn.

I prosessen med sikting av sanden sorteres det ut singel (stein mindre enn 16 mm). Et
mindre volum stein, større enn 16 mm, knuses også ned til singel. I 2010 utgjorde salget av
utsortert singel og knust stein 28000 tonn. I 2013 leverte utsortert singel og knust stein
50.000 tonn.

Rullestein/elvestein blir sortert ut i ulike fraksjoner og solgt i løs vekt eller i sekker. For 2010
va r tonnasjen på om lag 2300 tonn og i 2013 var leveransen 3000 tonn. Denne delen av
produksjonen er et voksende marked.

Antall årsverk knyttet til virksomheten på Kilemoen grustak, mørtelproduksjonen, er 13
årsverk og 5 i mørtelfabrikken. I tillegg til dette er det mange årsverk (ikke tallfestet , - anslag
5 til10) knyttet til transpor t av varer inn og ut av området. Grustaket generer dessuten
l everanser til annen industri. Området er i hovedsak uregulert.
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Figur 3 : Oversikt over dagens uttaksområde og tilhørende produksjonsenheter og naboer

2.2 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer

Stein har vært, er, og vil være et av de viktigste materialene ved etablering og vedlikehold av
våre samfunnsstrukturer. Bygg eråstoffer av sand, grus og pukk fordeles anslagsvis med ca.
40 % til samferdselsformål, ca. 30 % til betongproduksjon mens den resterende del går til
andre formål (anleggsområder, fundamentering, grøfter, tildekking av rørledninger osv.). De
siste år har det gjennomsnittlige forbruket av byggeråstoffer pr. innbygger ligget på mellom
10 og 12 tonn. Knapphet på sand - o g grusforekomster fører til at en stadig større andel knust
fjell (pukk) må erstatte disse fra ksjonene.
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3 B ESKRIVELSE AV PLAN - / OG INFLUENSOM RÅDE

Figur 4 : Oversiktska rt over planområdet som er omtrentlig angitt med sort stiplet strek . Den fysiske avgrensningen
for influensområdet vil variere for de ulike utredningstemaene i konsekvensutredningen.

Planområdet ligger sø r i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på vestsiden av
elv a Begna.

Store deler av planområdet består i dag av grusuttak og virksomheter tilknyttet driften.
Gjenværende deler av plan område t som ikke er berørt av uttaket karakteriseres av en f lat
furumo.

I vest av grenses planområdet av fv. 172, i øst avgrenses planområdet av skråningen ned
mot Begnamoen og i nord avgrenses området av skogsområder. Områdene sør - sørøst for
planområdet er preget av industri. Bedrifter som Asak, Unicon (foreløpig ikke utnyttet) og
Kolo Veidekke er nærmeste naboer.

Influensområdet er områder som vil bli berørt av det planlagte tiltaket, og den fysiske
avgrensningen vil variere for de ulike tema utredning ene i konsekvensutredningen.
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Figur 5 : Flyfoto som viser planens avgrensning
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Figur 6 : Planområdet grenser til eksisterende industriområde i sørøst. Skissen viser e iendomsforhold og bruk av
sentrale omkringliggende områder
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4 F ØRINGER FOR PLAN ARBE IDET

4.1 Overordnede love r, forskrifter og retningslinjer

4.1.1 Lover

Plan - og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn.

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser ( mineralloven ) sikrer blant annet Direktoratet
for mineralforvaltning retten t il å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann.

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesplikten § 9.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og
samlet vurdering av tiltake ts påvirkning på omgivelsene (§ 8 - 12).

4.1.2 Forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen
Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i drifte n.

4.1.3 Retningslinjer

T - 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. r es. a v 26.09.2014
T - 2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges i nteresser i planleggingen
Den europeiske landskapskonvensjonen
St.meld, nr. 34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging
Energi - og klimaplanen for Ringerike
Folkehelsemelding 2012 - 2030, vedtatt av Ringerike kommunestyre 21.02 .2013
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4.2 Regionale planforutsetninger

4.2.1 Regional plan strategi for Buskerud 20 13 - 20 16

Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget 06.12.2012. Dette er en strategisk plan som
fokuserer på 8 temaområder, blant annet satsingsområder for næringsutvikling. He r er det
planer om å lage en interkommunal utviklingsplan for Ringeriksregionen.

Strategien sier også at det skal utarbeides en regional areal - og transportstrategi i denne
perioden.

Planstrategien for Buskerud gir ingen direkte føringer for bergverksind ustrien, men generelt
påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

I kommuneplanen for Ringerike er det aktuelle planområdet avsatt dels til nåværende og
fremtidig masseuttak , dels til industri der tør rmørtelfabrikken ligger. Området nord for
fremtidig uttaksområde er satt av til LNF - område – område for grunnvann.

Figur 7 : Utsnitt av kommuneplanen for område for masseuttak på Kilemoen. Stiplet linje viser planområde t .

LNF - område for grunnvann

Masseuttak - fremtidig

Masseuttak - nåværende

Industri - nåværende
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4.4 Fo rhold til eksisterende reguleringsplaner

Eiendom 51/13 eies av Stange Eiendom, og er omfattet av reguleringsplan 171 Nedre
Kilemoen vedtatt i kommunestyret 29.11.1984. Reguleringsformålene er industri, grustak,
jord - og skogbruksområde og veg. Eiendom 51/1 3 er regulert til grustak. Resten av
planområdet er uregulert. Planområdet grenser til følgende reguleringsplaner:

308 Vestsiden pukkverk, vedtatt 15.12.2005.
275 Nedre Kilemoen 3, vedtatt 29.08.2002.
226 Nedre Kilemoen, nord, vedtatt 22.11.2004.
354 Ri ngerike vannverk på Kilemoen som er under utarbeidelse .
424 Follummoen er under utarbeidelse.

Figur 8 : Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen. Område for grustak er sirklet inn.
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4.5 Ringerike Vannverk Kilemoen

Nord for plan området ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn.

Det er utarbeidet en klausuleringsplan med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til
vannverkets produksjonsbrøn ner. Dette er en plan for klausulering som også brukes i
pågående regulering av vannverksområdet. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og
aktiviteter er knyttet til fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor.
Planområdet for sanduttaket på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike
vannverk og grenser til sone III i nord.

Figur 9 : Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten (revidert
6.3.2014)
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5 P LANPROSESS OG MEDVIR KNING

5.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader

Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.03.11 – 13.05.11 med
utvidet høringsfrist for enkelte parter som ble uteglemt ved første varsling. I løpet av
høringsperioden for planprogrammet ble det mottatt 17 merknader. Nedenfor er en
sammenstilling av disse merknadene med kommentarer fra tiltakshaver.

Offentlige instanser

Fylkesmannen i Buskerud 13.05.11
Norges vassdrags - og energidir ektorat 30.05.11
Jernbaneverket 04.04.11
Statens vegvesen 11.05.11
Mattilsynet 27.05.11
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 30.03.11
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 23.05.11
Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 13.05.11
Direktorat et for mineralforvaltning 28.09.11

Organisasjoner og næringsliv

Ringerike O - lag 11.04.11
Ringerike O - lag 24.05.11
Ringerike Idrettsråd 16.05.11
Ringerike Venstre 25.11.11

Private

John Myrvang A.S 31.03.11
Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen 08.05.11
Mary Blikken Gravdahl 27.05.11
Berit Fredriksen og Helge Grønvold 26.05.11

Offentlige instanser

Fylkesmannen i Buskerud Tiltakshavers kommentarer
Det bør fremkomme av planprogrammet at det i
konsekvensutredningen skal gjøres spesielt rede fo r
forholdet til nasjonale miljømål, retningslinjer og
bestemmelser, og hvordan planforslaget har tatt hensyn til
disse.

Fylkesmannen anser at forslaget til planprogram i stor
grad sikrer utredninger av de viktigste natur - og
miljømessige forholdene knytt et til våre ansvarsområder.
Det bes om at konsekvensutredningen avklarer om det er
behov for eventuelle oppfølgende undersøkelser før tiltak
kan gjennomføres.

Tas til etterretning.
Implement eres i kapittel 6.

Avklares gjennom planarbeidet.
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Transport og trafikk
Det bes om at det blir vurdert hvordan planforslaget følger
opp rikspolitisk e retningslinjer for samordnet areal - og
transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet
til klima og energi blir fulgt opp. Det vises til St.meld, nr.
34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og
energiplanlegging og kommunens mål i energi - og
klimaplanen for Ringerike.

Landskap, naturmangfold og friluftsliv
Fylkesmannen ber om at videre planarbeid legger stor
vekt på å ivareta landskapsmessige forhold, blant annet
gjennom føringer for utforming av bygninger og inngrep,
etappevis is tandsetting og innregulering av tilstrekkelige
skjermingssoner.
Fylkesmannen ser det som viktig at planprogrammet
fastsetter at arealer der massene er ferdig tatt ut skal
tilbakeføres til landbruk og at det skal utarbeides driftsplan
som viser etappevis ut tak og istandsetting, også er forhold
som må innarbeides i reguleringsplanen.
Det bes også om at Den europeiske
landskapskonvensjonen blir nevnt som en overordnet
føring i kapittel 5 i forslag til planprogram.

Fylkesmannen ber om at planprogrammet angir konkret at
det som en del av konsekvensutredningen skal gjøres
spesielt rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i §§8 - 12 i naturmangfoldloven
er vurdert og fulgt opp.
Det bes også om at det blir gjort rede for eventue lle
kvartærgeologiske verdier i området. Deler av Kilemoen -
Hensmoen er tidligere kartlagt som et interessant
kvartærgeologisk område med iskontaktdelta, morenerygg
og dødislandskap.
Fylkesmannen ser positivt på at friluftsliv er foreslått som
et utredning stema.

Forurensning
Fylkesmannen viser til at eksisterende støyømfintlig
bebyggelse må sikres tilfredsstillende støyforhold, både ut
fra virksomheten i planområdet og med tanke på
trafikkstøy fra atkomstvei. Konsekvensene av
støybelastning i friluftsområ der må også utredes. Det
forutsettes at eventuelle støytiltak blir innarbeidet i
planforslaget.

Det bes videre om at det fastsettes vilkår om begrensning
av støv samt driftstider for anlegget.

Det er viktig at det gjennom utredningen skal settes fokus
på grunnvannskilden innenfor plan - og influensområdet.
Fylkesmannen ber også om at forhold knyttet til eventuelt
fare for forurensning av grunnvannet blir belyst.

Barn og unges interesser

Spesifiseres i kapittel 7.8 -
transport og trafikk.

Implementeres i kapittel 6 om
overordnede føringer.

Reguleringsplanen skal vurdere
etappemessige uttak og
istandsetting, se kap. 7.10. For
g rus er det viktig med store
områder for å kunne blande
ulike kvaliteter til forbrukerne.

Minerallovens § 43 sikrer
driftsplan og tilsyn med driften.

Den europeiske
landskapskonvensjonen nevnes
som en overordnet i kapittel 5.

§ 8 - 10 implementeres i kapi ttel
7.3 Naturmiljø, § 11 i forordet
og § 12 i kapittel 7.10
Gjennomføring/istandsetting.

Ivaretas i kapittel 7.4
Naturressurser

Spesifiseres i kapittel 7.6.4

Konsekvensene av
støybelastning i friluftsområder
må utredes og fremkommer av
kap. 7.2. 3

Forurensningsforskriftens § 30
legges til grunn for vurdering og
tiltak. Spesifiseres i kapittel
7.6.4.

Spesifiseres i kapittel 7.7.4 om
grunnvann.

Tas til etterretning.
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Fylkesmannen ber om at forholdet til barn og unges
interesser også bl ir vurdert i planarbeidet i den grad det
anses som relevant. Stikkord kan være trafikksikkerhet ifm
skolevei, bruk av planområdet. Det vises til de rikspolitiske
retningslinjene for barn og un ges interesser i
planleggingen.
Norges vassdrags - og energidirektorat Tiltakshavers kommentarer
Tiltak som m edfører endringer i grunnvann eller
overflatevann kan være konsesjonspliktige etter
vannressurslovens §§ 8 og 45, dersom tiltakene kan
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser.
NVE kan fastsette at tiltak som er godkjent i
reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf
vannressurslovens § 20 om samordning. Dette forutsetter
at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i
vannressursloven blir ivaretatt. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan skal det fremkomme tilstrekkelige
opplysninger til å vurd ere virkningene for
grunnvannsmagasin og vassdrag. Gjennom arbeidet må
det klarlegges at tiltaket ikke vil medføre nevneverdige
ulemper for slike allmenne interesser som
vannressursloven skal ivareta, evt at planbestemmelsene
sikrer hensynet til allmenne i nteresser i nødvendig
utstrekning.
Det må foretas en faglig (hydrologisk) vurdering av
grunnvannsmagasinets kapasitet og eventuelle virkninger
tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Det er generelt
viktig at det tidlig settes i gang målinger av
grunnvanns stand i det aktuelle området.

Tiltaket medfører ikke endringer
i grunnvannsstanden da det
skal tas ut sand ned til ca kote
160. Grunnvannsnivået i
brønnområdet er ca kote 147,
og det bør tas høyde for
grunnvannsstigning til kote 150.

Tas til et terretning.
Implementeres i kapittel 7.7.4

Jernbaneverket Tiltakshavers kommentarer
Jernbaneverket har ingen merknader til planen.

Statens vegvesen Tiltakshavers kommentarer
Tilknytningspunktene på fv. 172 og E 16 har
tilfredsstillende utforming i f orhold til den trafikken som er i
området i dag. Dersom det i forbindelse med planarbeidet
avdekkes behov for utredninger av tilknytningspunktene
på fylkesvegen eller Europavegen, må dette tas inn som
et rekkefølgekrav før planen legges ut til offentlig et tersyn.
En eventuell manglende vurdering av fremtidig
trafikkbelastning, vil kunne føre til innsigelse til planen.

Er ivaretatt i planprogrammets
kap 7.8.

Mattilsynet Tiltakshavers kommentarer
Mattilsynet er opptatt av at grunnvannsreservoaret på
K ilemoen bevares og beskyttes mot alle typer
forurensning, og minner om drikkevannsforskriften § 4
hvor det fremgår at det er forbudt å forurense
vannforsyningssystem.
Gjeldende klausuleringsbestemmelser for Ringerike
vannverk må overholdes.
Mattilsynet er kjent med at det pågår arbeid med å
etablere nye produksjonsbrønner på Kilemoen og at det
derfor gjøres undersøkelser og vurderinger i forhold til om
kildenes tilsigsområde vil endre seg. Dette må hensyntas i
planarbeidet til Svelviksand.

Det vises til kommentar til NVEs
merknad samt Fylkesmannens
merknad ang forurensning.

Det legges til grunn en tett
dialog med vannverket.
Planarbeidet berører ikke
eksisterende eller fremtidige
brønner.
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I de tilsendte do kumentene savnes avmerking av
brønnene og klausuleringsområdet med soneinndelingen
til Ringerike vannverk.
Mattilsynet påpeker viktigheten av at det etableres rutiner
for å følge opp klausuleringsbestemmelsene for
vannverket, eksisterende og eventuelt endr ede, for å
kunne sette opp nye brønner i produksjon. Hva slags
systemer vil kommunen og vannverkseier utarbeide for å
sikre at ikke masseuttakene går utover det som er
forsvarlig og utover det som kan tillates, og hvordan vil
disse følges opp til enhver ti d?

Dette vil ivaretas i kommunens
planarbeid for vannverket som
ligger nord for foreslått
uttaksområde.

Eiendomsforvaltningen Tiltakshavers kommentarer
Uttalelse datert 30.03.11: Ringerike kommune opplyser at
de er i forhandlinger med eier av 51/1, Ole Erik Kihle, for
kjøp av grunn til nytt vannbehand lingsanlegg. Området
ligger utenfor planområdet. Er det hensiktsmessig å utvide
planen til også å gjelde dette området?

Uttalelse datert 23.05.11 omfatter mulig utvidelse av grunn
til nytt vannbehandlingsanlegg.

Kommunen utarbeider en egen
reguleringsplan for å sikre
vannverkets interesser.

Miljørettet helsevern Tiltakshavers kommentarer
Miljørettet helsevern imøteser utredningen av tiltakets
virkning på folks helse i forhold til støv, støy og sikkerhet i
henhold til forslag til planprogram.

Støy, s tøv og sikkerhet er tema
som inngår i planarbeidet.

Direktoratet for mineralforvaltning Tiltakshavers kommentarer
En utvidelse av dagens masseuttak vil skje
innenfor grensene for området avsatt til fremtidig
råstoffområde i arealplanen. Det omsøkte omr ådet
vil være grunnl a get for søknad om driftskonsesjon.
Driftskonsesjon må være innvilget senest ved
utgangen av 2014, jf. Mineralloven § 69.6.
Samme lovbestemmelse tilsier at driftsplan skal
foreligge for igangværende drift i dagens
masseuttak. Direktorat et for mineralforvaltning kan
ikke se at dette kravet er oppfylt.
Istandsetting og sikring etter avsluttet drift
forutsetter en avklaring om etterbruk av området.
Tillatt minimumsdybde for uttaket vil være
bestemmende for driftsplanen og for beregning av
f orekomstens teoretiske volum.
I kapittel 7.10 kan man lese at «Mineralloven med
direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens §
12». Direktoratet forutsetter at forholdet til
naturmangfoldloven § 12 i det alt vesentlige er
avklart gjennom planprosessen f ør drift startes opp
i området avsatt til fremtidig råstoffområde.
Gjennom direktoratets tilsyn vil det påses at driften
foregår i overenstemmelse med vedtatt
reguleringsplan og godkjent driftsplan.

Driftskonsesjon for det omsøkte
tiltaket oversendes Direk toratet
for mineralforvaltning når
reguleringsplanen er vedtatt.

Driftsplan for igangværende drift
tas opp med direktoratet som
egen sak.

Forholdene er ivaretatt i
planprogrammets kapittel 7.10
og 3.3.

Forholdet til
naturmangfoldlovens § 12 vil i
det alt vesentlige avklares
gjennom planprosessen.
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Organisasjoner og næringsliv

Ringerike O - lag (ROL) Tiltakshavers kommentarer
Uttalelse 11.04.11:
ROL ber om at konsekvensene for idrett, spesielt
orienteringsidrett, blir omtalt og vurdert som en egen
int eresse under kapittel 6 «Viktige hensyn og
utredningsbehov».

Hele planområdet omfattes av orienteringskartet
Kilemoen - Oppenåsen fra ca 1981, og er etter
Kulturdepartementets forskrift om spillemidler til
idrettsanlegg å regne som idrettsanlegg.
Orienteri ngskartet er nå under revisjon med sikte på
utgivelse sommeren 2011.

Området har de siste 30 årene vært hyppig brukt til et
bredt spekter av orienteringsaktivitet;
nybegynneropplæring, trening, tur - orientering og
konkurranser (opptil 1000 deltakere). Det nye kartet skal
brukes til 2 - dagers løp i august 2011, og Norges
orienteringsforbund vurderer området som aktuelt for VM
uttakingsløp for seniorer i 2012.

Kilemoen er spesielt attraktivt for orienteringsidrett fordi
den flate moen i kombinasjon med dødis groper i nord og
det kuperte skogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike
variasjoner som alt fra orienteringseliten til tur - orientering.
I tillegg til orientering opplyses det at området brukes til
terrengløp og de populære null - løpene. Det er et rikt nett
a v gode stier som brukes av mange både til turgåing og
trening. Stinettet vil fremgå av det nye kartet som
kommunen får tilgang til.

Orienteringsidrettens interesser er i hovedsak
sammenfallende med friluftslivsinteressene, men det bes
om at orienteringsin teressene omtales spesifikt og at
konsekvensene av planene for o - idretten vurderes. ROL
mener det planlagte tiltaket vil ha store negative
konsekvenser for både friluftsliv og o - idrett.

Det stilles krav om avbøtende tiltak dersom tiltaket
gjennomføres. Ut taket bør skje etappevis slik at inngrep i
nye områder gjøres etappevis. Det må settes krav om
tilbakeføring til friluftsområder etter hvert som uttak
sluttføres på deler av området.
Uttalelse 24.05.11
Det vises til høringsuttalelse datert 10.04.11. Det
ve dlegges også utsnitt av foreløpig utgave av det nye o -
kart Kilemoen - Oppenåsen som viser stinettet på
Kilemoen.

Ivaretas i kapittel 7.2 Nærmiljø
og friluftsliv.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Krav om avbøtende tiltak tas inn
i planprogrammet kapittel 7.2.4.
Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til.

R ingerike Idrettsråd Tiltakshavers kommentarer
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Ringerike Idrettsråd anmoder k ommunen å vurdere de
konsekvenser reguleringsplanen kan få for
orienteringsidretten og friluftslivet i kommunen.
Det er gitt spillemidler for orienteringskart for området, og
må derfor ses på som et idrettsanlegg. Det minnes om at
kommunen har gitt tilsku dd til kartene og ifølge
bestemmelsene for tilskudd fra Kulturdepartementet at
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal
anleggseier uten ugrunnet opphold orientere
departementet om dette. Denne plikten påhviler også
kommunen.
Området er mye b rukt, og det er viktig at det legges
begrensninger slik at uttak skjer etappevis.

Det vises til kommentar til
fylkesmannens merknad ang.
landskap.

Ringerike Venstre Tiltakshavers kommentarer
Avisinnlegg i Ringerike Blad 26.05.11 vedlegges som
h øringsuttalelse.
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons - og
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber og
O - lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området,
og det er holdt stevner med ca 200 deltakere her fra tidlig
på 80 - tallet. De siste 2 - 3 årene har det ikke blitt arrangert
o - løp i dette området da grunneier uttrykte misnøye med
at parkeringen av mange biler i tilknytning til
arrangementet hindret ham i å ferdes med traktor.

Det finnes et rikt nett av stier innenfor planområdet , og det
blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller
merkede fotruter innenfor planområdet»

Fortsatt masseuttak i området vil være en viktig nærings -
og inntektskilde for kommunen. Det vil imidler tid også ha
store konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturmiljø, fugleliv/fauna og vegetasjon,
kulturminner/miljø, forurensning, støy, støv, grunnvann
osv. Det må stilles spørsmål om hvor mye masser som
kan tas ut, over hvor stort ar eal, tempo og fremdrift.
Utbygging og planlagte aktiviteter innskrenker arealer og
forringer verdien for friluftsliv, rek r easjon og idrett. Fortsatt
masseuttak må ha som premiss at dette skjer på en
forsvarlig måte. Inngrep og uttak i nye områder må skje
e tappevis, og settes i stand/tilbakeføres til friluftsområde

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Tas til etterretning og rettes i
planprogrammets kap. 7.2.3.

Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til.

Private

John Myrvang a.s Tiltakshavers kommentarer
John Myrvang har ingen merknader, men opplyser at de
har en avtale om uttak av grus fra grunneier Ole E Kihles
eiendom av 6/9 - 1958, hvor det er star tet uttak. Dette
uttaksområdet ligger i nær tilknytning til planområdet.

Tas til etterretning.

Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen Tiltakshavers kommentarer
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Det forutsettes at reguleringsplanen ikke på noen måte
innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr 52 bnr 9. det
bes om at denne forutsetning blir inntatt i planen

Planen vil ikke innskrenke
fremtidig utnyttelse av gnr 52
bnr. 9.

Mary Blikken Gravdahl Tiltakshavers kommentarer
Saksbehandling og forvaltning
Undertegnede finner det beklagelig at det er ulik fremdrift
for planene rundt masseuttak og vannverket sine arealer,
og at det opereres med separate planer

Berørte interesser innenfor idrett og friluftsliv
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons - og
friluftsområde for turgåere, mosjonist er, hundeklubber og
O - lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området.
Det blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller
merkede fotruter innenfor planområdet». Punkt 6.2
Nærmiljø og friluftsl iv må vies mer plass og hensyn i
utredningsprosessen, og gis mulighet til medvirkning hele
veien.
Det må stilles spørsmål om hvor stort areal, hvor mye
masse som kan tas ut, tempo og fremdrift. Fortsatt
masseuttak må ha som premiss at inngrep og uttak i n ye
områder skjer etappevis, og hvor uttak er sluttført, må
området settes i stand/tilbakeføres som friluftsområde.
Planprogram og fremdriftsplan må inneholde både
tidsangivelse for og metode på hvordan uttaksområdet
skal settes i stand igjen.

Dette er en b eslutning som
kommunen har tatt.

Tas til etterretning og rettes i
planprogrammets kap. 7.2.3.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
i standsettes til.
Reguleringsplanen skal vise
hvordan uttaksområdet skal
settes i stand.

Berit Fredriksen og Helge Grønvold Tiltakshavers kommentarer
Kilemoen benyttes av mange til rekreasjon og trening fordi
det er sentralt og lett tilgjengelig i forhold til byen.
Kilemoen har utallige stier og merkede løyper på mykt og
skånsomt underlag. Områdereguleringsplan for Kilemoen
midtre vil gradvis forringe et populært turområde og bidra
til at det ødelegges og forsvinner. Eggemoen er likeledes
mye brukt til til svarende aktiviteter, og under sterkt press
når det gjelder videre utbygging. Byens befolkning
risikerer derfor å miste to av sine mest brukte områder til
rekreasjon og fysisk aktivitet.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

5.1.1 Fastsetting av planprogrammet og oppfølgende medvirkningsmøte

Planprogrammet ble fastsatt av hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning den 31 .1 0 .2011 ,
sak 114/11 . Allmennheten, naboer og berørte parter ble invitert til et orienteringsmøte 19.
mars 2012 . Fra Ringerike kommune - planavdelingen møtte to representanter, fra
Svelviksand AS og Asplan Viak AS (plankonsulent) møtte 6 personer og øvrige fremmøtte
var 12 personer. Det ble orientert om eksisterende drift av sandtaket, status i planprosessen
samt e n orientering fra Ringerike vannverk. Fra de fremmøtte var det fokus på om det var
mulig med etappevis drift (unngå å «åpne» større område enn nødvendig), etappevis
istandsetting samt at det var viktig å opprettholde muligheter for friluftsliv.
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5.2 Offentlig ettersyn av forslag til områderegulering Kilemoen
sanduttak og innkomne merknader

Forslag til områderegulering ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.03.15 - 04.05.15. I
løpet av høringsperioden ble det mottatt 10 merknader. Nedenfor er en samme nstilling av
disse merknadene med kommentarer fra tiltakshaver.

Offentlige instanser

Buskerud fylkeskommune 20.04.15
Fylkesmannen i Buskerud 29.04.15
Fylkesmannen i Buskerud – uttalelse til søknad omdriftskonsesjon 25.03.15
Jernbaneverket 23.03.15
Ring erike kommune, Teknisk forvaltning avd. utbygging 23.03.15
Direktoratet for mineralforvaltning 05.05.15

Organisasjoner og næringsliv

Norges Miljøvernforbund 29.04.15
Ringerike Idrettsråd 05.05.15
Ringerike Venstre 04.05.15

Private

Hansen og Enerhau g Ikke datert

Offentlige instanser

Buskerud Fylkeskommune Tiltakshavers kommentarer

De tre registerter automatiske fredete kulturminnene
(kullgroper) er frigitt av Riksantikvaren uten vilkår.

Følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene:

Automa tisk fredete kulturminner i konflikt med tiltak i
planområdet – ID 138743, 138744 og 138745, som
er markert som bestemmelsesområde #1, #2, #3 i
plankartet, kan fjernes uten vilkår om arkeologisk
utgraving.

Tekst tas inn som
reguleringsbestemmelse

Fylkesm annen i Buskerud Tiltakshavers kommentarer

1. Støv: Vanningsanlegg alene ikke tilstrekkelig.
Mener at etablering av vegetasjon er viktig
supplerende tiltak mot støvflukt.

1. Vegetasjon etableres der
det er mulig med tanke på
driftsareal og eventuelt
etapper

2. Opprettholder
planforslaget
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2. Etappevis istandsetting av uttaksområdet (ikke
bare skråninger) og vegetasjonsetablerin g.
Sikres med reguleringsbestemmelse.

3. Anbefaler kommunen om å fastsette driftstider
i reguleringsbestemmelse.

4. Området er mye brukt til friluftsliv/orientering.
Kommunen må avveie næringsinteresser opp
mot friluftsinteressene.
Rekkefølgebestemmelse om et ablering av ny
tursti nord for planområdet

5. FM har innsigelse til planforslaget på grunn av
nasjonalt verdifullt (verdi A) naturmangfold –
sandfuruskog. Naturtypelokalitet – kalkskog av
nasjonal verdi (A). Mest verdifull og intakte på
Ringerike. Har kalkrik e løs - masser og
forekomst av flere krevende rødlistede
sandfuruskogsarter. Konflikt med nasjonale
naturverdier. Mener et redusert uttaksområde
likevel kan åpne for videre sanduttak.

6. Konsekvens for kvartærgeologisk verdi burde
komme tydeligere frem (Natur mangfoldloven)

7. Ønsker dialog om reduksjon av uttaksområdet.

3. Døgnkontinuerlig drift av
sandtørke til mating
tørrmørtelfabrikk.
Hovedanlegg med knuser
driftes ikke på natt. Salg
av sand døgnkontinuerlig.

4. Avhengig av det endelige
uttaksarealet og må
vurderes i sammenheng
med det. Nord for
planområdet kan
eksisterende sti(er)
benyttes.

5. I planbeskrivelsen er
kalkskog nevnt.
Ytterligere undersøkelser
konkluderer med at det
ikke er kalkskog i
planområdet. Rett
betegnelse er
sandfuruskog. Vurdere
mindre uttaksareal.
Foreslår at en eventuell
reduksjon gjøres i dialog
med NINA v/T E Brandrud
(tlf 90894492).

6. Mo i nordlig retning og
rygg mot Begna og
indu striområde blir bevart.

7. Følges opp.

Fylkesmannen i Buskerud – uttalelse til søknad om
driftskonsesjon

Tiltakshavers kommentarer

1. Støv. Påpeker at det er utfordringer knyttet til
støv fra åpne sandarealer, lagerområder og
transportarealer. Merker seg a t hele arealet
blir åpent før istandsetting påbegynnes. Mener
tiltak bør beskrives bedre.

2. Støvmålinger som følge av tilsyn 31. mai
2012. Merker at støvmålinger nå er
gjennomført. Alle målinger bortsett fra én
overholdt kravene. Overskridelsen antas å
sky ldes støv fra offentlig veg. Mener at
søstervirksomhet på Hurum viser at støv er et
problem fra åpne sandarealer, men poengterer
at de klimatiske forhold kan være annerledes
( trolig mer gunstig, anmerkning HT ).

3. Har ikke innvendinger mot at driftskonsesjon
gis. Usikkerhet om hva som håndteres i
reguleringsplan eller driftskonsesjon. Kapittel

1. Sees i sammenheng med
kommentarene til
planforslaget.

2. Anser at støv ikke vil
ove rstige krav i
forurensningsforskrift kap
30. Mer ugunstig klima
(vind og topografi) på
Hurum.

3. Reguleringsplan blir
bestemmende for
konsesjonsområdet.
Forurensningsforskrift
følges
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30 i forurensningsforskrift gjelder uavhengig av
driftskonsesjon og reguleringsplan.

Jernbaneverket Tiltakshavers kommentarer
Ingen merknader til planfors laget

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, avd.
utbygging

Tiltakshavers kommentarer

1 . Områdereguleringen er tilpasset forslaget til
områderegulering for Ringerike vannverk.
Hensynssoner er ivaretatt.

2. I hensynssone II B er det regnet med en
normal grunnvannstand på kote 1 47.
Områdeplanen forutsetter uttak ned til kote
1 45. Bemerker at det bør være en umettet
sone på 2 - 3 meter under bunn uttak.

3. Det spørres om driftskonsesjonen stiller krav
om registrering, rapportering og oppfølging
ved eventuelle utslipp til grunnen?

4. Det bør vurderes om reguleringsplanen skal
angi etterbruk av området eller alternativ ny
etter avslutning av tiltaket.

1 . Ikke i konflikt med
planforslaget.

2. Ivaretas i planforslaget.

3. Driftskonsesjon tar ikke
stilling til eventuelle
u tslipp. Sikres av
fylkesmannen i § 30 i
forurensningsforskriften.

4. Fordi tiltaket har lang
varighet bør etterbruk tas
stilling til senere, i første
omgang i kommuneplan,
dernest ny
reguleringsplan.

Direktoratet for mineralforvaltning Tiltakshavers komm entarer

Direktoratet sin oppfatning er at planforslaget har en
hensiktsmessig utforming. Planen legger til rette for
god utnytting av forekomsten og gir tilstrekkelig
fleksibilitet med tanke på drift av masseuttaket.
Direktoratet viser til informasjon om mineralloven
med tilhørende forskrifter på sin hjemmeside.

Bra

Organisasjoner og næringsliv

Norges Miljøvernforbund Tiltakshavers kommentarer

1 . Usikkerhet i planforslaget som gjør at føre - var -
prinsippet bør sikre grunnvannsmagasinet slik
det er i dag .

2. Mener Ringerike kommune bør oppmuntre til
mindre bruk av sand/grus.

1 . Ringerike kommune
v/vannverket har ikke
innvendigenger til
planforslaget.

2. -
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3. Uttaket svekker grunnvannsbeskyttelsen og er
derfor i strid med vanndirektivet.

4. Nord for planområdet ligger det kommunale
Ringerike vannverk – Kilemoen som forsyner
25000 personer. Med en flerdobling av
innbyggere er det behov for store mengder
grunnvann og NM mener tiltaket ikke er
bærekraftig og er i konflikt med kommunens
egen plan om befolkningsvekst.

5. NM mener behovet for drikkevann er viktigere
enn tilgang på byggeråstoff. Det forv entes at
planområde og uttaksdybde reduseres
betraktelig.

3. Tiltaket vil ikke svekke
grunnvannsmagasinet
sin kvalitet eller
kapasitet.

4. Den videre dialog med
FM vil fastsette
større lsen/volum på
uttaksområdet.

Ringerike Idrettsråd Tiltakshavers kommentarer

1. Påpeker at området er mye brukt til friluftsliv og
konkurranse. Det siste er ikke nevnt i KU.

2. Fremhever viktigheten av å finne
erstatningsarealer. Hensmoen og Hovsenga
står i fa re for å bli utbygd?

3. Ringerike Idrettsråd står på prioritert liste for
spillemidler i forbindelse med forestående NM
(spillemidlene godkjent av Ringerike kommune
4. jan 2014). Hevder at dersom regulering blir
«gjennomført» må spillemiddeltilskuddet på
127 .000, - tilbakebetales. Det er et urimelig krav
for klubben.

Tiltakshaver av den
oppfatning at et vedtak av
områdeplanen ikke vil være
til hinder for å gjennomføre
NM

Ringerike Venstre Tiltakshavers kommentarer

1. Merknaden handler i hovedsak om beskyttels e
av grunnvannsmagasinet.
Grunnvannsressursen vurderes til å være
viktigere og å ha mye større verdi en sand og
grus ressursen. Beskyttelsen av grunnvannet er
derfor svært viktig.

2. Ønsker at planområdet og uttaksdybde
reduseres.

3. For mange usikkerhetsmoment er som angår
grunnvannsressursen. I strid med «føre - var»
prinsipp

4. Grusen er viktig beskyttelse for grunnvann og
mener at gjenstående overdekning av umettet
sone er for lite.

Det vises til kommentarene
som er skrevet til
Miljøvernforbundet sin
merknad.
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Privat

Hansen og Enerhaug Tiltakshavers kommentarer
1. Merknaden er fra tre jenter på 11 og 14 år som

«elsker» å løpe og å gå turer på Kilemoen. De
skriver at mange har vokst opp med Kilemoen
som et frilufts - og fritidssted som de har brukt
mye.

2. Hvert år arrangeres «Hank Williams minneløp»
på 5 km, opp mot 200 deltakere. (mosjonsløp,
inntekter går til lokale samfunnsnyttige formål)

3. Bør ikke gjøre Kilemoen om til en «diger
sandkasse»

4. Påpeker at det er rådyr, elg og fugler.
5. Ønsker at fremtidige generasjone r skal få

oppleve Kilemoen slik den er i dag.

Kilemoen som friluftsområde
vil kunne oppleves og
brukes som friluftsområde
også i fremtiden. Det er en
avgrenset del av Kilemoen
som, etter lang tid, vil bli
benyttet som sanduttak.
Friluftsliv vil kunne
op prettholdes selv om det
blir på et redusert areal
sammenliknet med dagens
situasjon.

5.3 Behandling etter m ineralloven

Tiltakshaver har søkt Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon i henhold til
mineralloven. I denne sammenheng vises til på g ående arbeid med reguleringsplanen og
den vedtatte kommuneplanen. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som gir konsesjon
og vil ha ansvar for tilsyn med virksomheten .

6 B ESKRIVELSE AV PLANFO RSLAGET

6.1 Generelt

Planforslagets formål er primært å sikre sa nd og grusressurser til Østlands regionen . Forslag
til reguleringspl an fremmes som områderegulering (pbl. §12 - 2). Det er gjort avtale med
Ringerike kommune at S velviksand AS skal utarbeide forslag til områderegulering og dekk e
kostnadene med planarbeidet.

Planforslaget vil i sin helhet ligge innenfor areal som er avsatt til formålet i kommuneplanen.
P lanforslaget gir mulighet for å ta ut ca. 17 mill. m3 masser . Det forventes en langsiktig drift
på ca . 78 år gitt et årlig uttaksvolum på 330 000 tonn (dagens tonnasje) .

6.2 Hovedgrep

Planforslaget innebærer å ta ut den gjenværende del av grusressursen, men å la ryggen mot
Begnamoen i vest forbli urørt. Denne ryggen vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, og også
dempe miljøulemper som støvf lukt og støy. Det etableres en 3 0 meters inngrepsgrense mot
fv. 172 i vest.

Uttaket drives som hovedprinsipp nord over ned til kote 160. For å finne riktig gradering er det
imidlertid aktuelt å gå dypere enn kote 160 i noen områder. Deretter går uttaksretningen mot
sør, og d et tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde (driftsområde på
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illustrasjonen nedenfor) . Dagens uttaksområde beholdes på nåværende nivå ( kote 160 ) og
skal benyttes som driftsområde som i dag, og med virksomheter knyttet til sand som råvare .

Figur 10 : Hovedprinsipp for driften. Det tas ut sand nordover ned til kote 160 (etappe 1 og 2). Deretter tas det ut
sand sørover ned til kote 145 (etappe 3).

Etappe 1 gir ca. 6,7 mill . m3 sand so m tilsvarer en levetid på ca. 31 år gitt et årlig utta k på
330 000 tonn . Etappe 2 , med et volum på 5,3 mill . m3, har en levetid på ca. 24 år gitt samme
årlige uttaksvolum, mens etappe 3 gir. ca. 5,2 mill . m3 sand so m tilsvarer en levetid på ca. 24
år.

Den sentrale delen av området vil stå igjen som en 250 dekar stor slette på kote 145. I
henhold til planprogrammet , og på grunn av den lange tidshorisonten med drift av sand - og
grustaket (ca. 80 år ), tas det ikke stilling til etterbruk i planforslaget . Det er imidlertid forutsatt
at området skal ryddes og at skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Både
grunneier og tiltakshaver ønsker i dag at etterbruken blir industriformål. Det er e n lang
tidshorisont med dagens arealbruk før etterbruken kan fastsettes ved ny planbehandling i
både kommuneplan og etterfølgende ny reguleringsplan.

Sand som byggeråstoff forutsetter bestemte krav til fordeling av kornstørrelse. På grunn av
at det er for skjellig kornstørrelser i ulike deler av morenen, må man ta ut sand i ulike felt
samtidig. De ulike fraksjonene sorteres og blandes i et blandeverk sentralt i anlegget. På
grunn av dette, vil det som i dag bli parallelt uttak både østover og vestover i anl egget , samt
at området vil ha varierende uttaksdybde (dog ikke dypere enn kote 145) .
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Forslag til reguleringsplan for Kilemoen grustak

6.2.1 Adkomstløsninger

Atkomst til området vil bli fra eksisterende atkomst fra Follummoveien (kommunal veg) .
Området knytte r seg til hove dvegsystemet via f v . 172 og E16.

6.2.1 Eiendomsforhold

Grunneiere i planområdet er Marthe Kristine Kihle , Svelviksand AS og Stange Eiendom AS.

6.3 Arealer

Tabell 1 : Areal - og volum oversikt

Område kode Areal (m2) Uttaksvolum ( mill m3)

Råstoffutvinning BSM1 120 0 444 200 -

Råstoffutvinning BSM2 1200 119 6 00 17

Vegetasjonsskjerm 3060 388 700 -

SUM 95 2 5 00 17
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6 K ONSEKVENSUTREDNING

6.4 Krav om konsekvensutredning av planen

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger f or miljø og samfunn, skal det som
ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet
(plan - og bygningsloven § 4 - 1). Reguleringsplanen skal inneholde planbeskrivelse og
konsekvensutredning av planens virkninger for milj ø og samfunn.

I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav f og vedlegg 1) beskrives tiltak som alltid
skal kons ekvensutredes etter forskriften ” Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire
eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet ove rflate blir berørt eller samlet uttak
omfatter mer enn 2 millioner m3 masse”.

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at utvidelsesarealet for uttaksområdet er ca .
444 daa og at volumet er anslått til ca . 17 millioner m3.

Planprogrammet ble fa stsatt av hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 31.10.2011.

6.5 Metode

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn av tiltaket. Konsekvensutredninger skal sikre at disse
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. I det følgende foreligger
konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Ak tuelle
problemstillinger og utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en
blå tekstboks i hvert kapittel.

Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok 140 (Statens
vegvesen, 2006). Håndbok 140 er det grunnlegge nde metodeverktøyet som benyttes i
forbindelse med konsekvensutredninger i Norge. Konsekvensutredningen består grovt av
følgende deler:

Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte
tema. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.
Del 2 består av å beskrive og vurdere tiltakets omfang (påvirkning). Omfang er en
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget
vurderes i forhold til 0 - altern ativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring
i analyseperioden (inkludert vedtatte planer).
Del 3 består av å kombinere verdien av området og tiltakets omfang for å få den
samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak
medfører i forhold til 0 - alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes
langs en glidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens ( - - - - ).

For u tredningstemaer som t ransport og trafikk, støy, støv, naturressurser og grunnvann er
ikke håndboken fulgt metodisk, men konsekvensene er utredet. Temaene er videre å finne
igjen i ROS - analysen.
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Konsekvensene for alle deltema og avbøtende tiltak er oppsummert og sammenstilt i kapittel
8 .

6.5.1 Alternativ 0 - grunnlag for sammenligning

Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal sees i forhold til. Alternativ 0 er dagens situasjon .
Uttaksområdet ligger i hovedsak i et uregulert område.

6.6 Landskapsbilde

6.6.1 Innledning

Temaet landskap omtales i denne konsekvensut redningen som visuelle og estetiske
opplevelsesverdier i landskapet.

De visuelle virkningene av terrenginngrepet omtales under tema landskap. Endring av
utearealenes funksjonelle kvaliteter i forhold til støy støv og luftforurensing samt stedets
sosiale liv og betydning for de som bor eller bruker området omtales under nærmiljø og
friluftsliv.

Illustrasjoner og l andskapsanalysen ble u tarbeidet før ut taksområdets reduksjon.
Konsekvensen for landskapet vil dermed i realiteten v ære noe redusert for nær - og
fjernvirkning av Kilemoen sanduttak.

6.6.2 Metode

Arbeidet er utført med bakgrunn i befaring, kartmateriale, flyfo to og bilder, samt annet
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 3D - modell av foreslått uttaksområde har i tillegg vært et
viktig grunnlag for å vurdere omfang i forhold til tema landskap. Konsekvensutredningen
bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens hånd bok 140, Konsekvensanalyser .

Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra en regional vurdering. Utgangspunktet for
vurderingen er at typisk landskap i regionen har middels landskapsverdi.

Aktuelle problemstillinger

Området er i dag preg et av sanduttak og industrivirksomhet. For å vurdere nær - og
fjernvirkning bør det undersøkes hvordan tiltaket ser ut fra bestemte standpunkter
(E 16 og Follummoveien samt en enkel vurdering av fjernvirkning fra
Haugsbygd/Åsbygda). Det skal også vurderes o m deler av området bør settes i
stand suksessivt/etter hvert.

Utredningsbehov

Det må utarbeides en landskapsanalyse som viser nær - og fjernvirkning i
driftssituasjonen og ved planlagt etterbruk. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives,
for eksempel buffers oner/vegetasjonssoner.
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Omfanget beskriver hvor store positive eller negative endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i det berørte området. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte avbøtende tiltak. Omfanget skal vurderes i
forhold til 0 - alternativet (referansealternativet) som er dagens situasjon.

Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil ved å sammenholde verdi
og omfangsvurderingene.

Definisjon av plan - og influensområdet

Planområdet består av områder som blir direkte påvirket eller berørt av det planlagte tiltaket,
dvs. selve uttaksområdet, atkomst - /driftsveger inklusive fyllinger/sideareal samt arealer til
buffersoner.

Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det
planlagte tiltaket ved at tiltaket eksp onerer seg mot området . Dette gjelder for eksempel
Haugsbygd og Åsbygda som ligger 7 - 8 km øst for planområdet i høyereliggende områder .

Figur 11 : Plan - og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og terrenginngrep; blant annet grustak,
pukkverk og industriområde

6.6.3 Dagens situasjon (0 - alternativet)

Overordnet landskapskarakter

Landskapet i plan - og influensområdet inngår i landskapsregion 08, Innsjø - og silurbygdene
på Østlandet (NIJOS, 2005). Regionen har en manglende enhet lig hovedform, men ulike
lave dalformer er det mest karakteristiske. Ringerike kan betraktes som en gjennomgangsdal
med vid dalbunn med jord - og skogbrukslandskap .

Kilemoen
grusuttak
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Landskapet i plan - og influensområdet

Elva Begna meandrerer i dalbunnen øst for planområdet . Vest for Begna har
breelvavsetninger dannet 2 karakteristiske parallelle rygger. Mellom ryggene er et
slette liknende landskap, isranddelta. Isranddelta markerer trinn i breens tilbak etrekning og
karakteriseres av store, flate sand - og grusavsetninger i t errenget med skrånende kant mot
siden. I dag kalles isranddeltaene gjerne for moer. Kilemoen ligger på det øverste platået ca.
19 5 m.o.h.

Det er ofte forekomster av dø d isgroper på deltaoverflaten, dette er også tilfellet på Kilemoen.
Dødisgroper er danne t etter siste istid ved at isklumper eller større isrester bl e begravd i
løsma sser ( l øsmaterialet isolerer og hindrer rask smelting). Når de beg ravde isklumpene
seinere smeltet bl e det liggende tilbake en grop i overflata.

Det store innholdet av sand og gr us i jordsmonnet gjør at furua trives her. Landskapet kalles
ofte for furumolandskap og karakteriseres av få landskapselementer og liten variasjon, men
med god sam menheng og inntrykksstyrke. L av bunnvegetasjon og små terrengvariasjoner
gir et åpent preg ut en en tydelig visuell avgrensning

Figur 12 : Åpen sandig furuskog karakteriserer planområdet som ennå ikke er benyttet til masseuttak.

Nord for det karakteristiske furumolandskapet går landskapet over i et ravinelandskap. I vest
da nner Oppenåsen den visuelle avgrensningen . I øst ligger Begna og isranddeltaet på
Hensmoen.

P lan - og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og det er flere typer masseuttak
innenfor influensområdet som har dannet terrenginngrep. I Oppenåsen ligge r et steinbrudd,
på østsiden av Begna ligger et grustak på Hen. I selve planområdet driver Svelviksand
eksisterende grustak. Langs Follummoveien ligger et industriområde.



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 41

Figur 13 : Eksisterende grustak på Kilemoen sett mot sør

6.6.1 Ve rdivurdering

Området karakteriseres som et fur u molandskap som er vanlig i regionen, men området er
berørt av inngrep, både steinbrudd , masseuttak og industriområde . Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bryter opp helhetspreget i landskapet.

Samlet vur deres området å ha middels til liten landskapsverdi.

6.6.2 Vurdering av omfang

Synlighetsanalyse

Tiltaket innebærer et stort landskapsinngrep og en senkning av terrenget på opptil 50 meter i
selve uttaksområdet. Det er utarbeidet 3D - modell for følgende situasjon er:

Dagens situasjon (0 - alternativet)
Etappe 4: F erdig uttak med revegeterte skråninger

For å dokumentere tiltakets nær - og fjernv irkning er det tatt utsnitt/sti llbilder fra 3D - modellen.
Tiltakets eksponering vil reduseres ved vegetasjonsetablering i skrå ningene og på
uttaksflaten. I utsnittene fra 3D - modellen er det «tatt bilder» uten høyere vegetasjon.
Skråningene i masseuttaket skal suksessivt revegeteres/beplantes for å dempe den visuelle
virkningen, men dette er ikke vist i bildene fra 3D - modellen.

S tandpunktene er valgt ut i fra steder uttaksområdet vil eksponere seg mot eller områder der
folk i stor grad befinner seg. Følgende ståsteder er visualisert (fotostandpunktnummer vist i
parantes):

E16 (1)
Fv. 172 (2)
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Follummoveien (3)
Friluftsområdet på K ilemoen (4)
Boligområde på Hen (5)
Boligområde på Nedre Hen (6)
Boligområde på Nymoen (7)

I tillegg gjøres en overordnet vurdering av fjernvirkning fra Haugsbygd (8) og Åsbygda (9) i
henhold til planprogrammet.

Figur 14 : Oversikt over de ulike ståstedene som inngår i synlighetsanalysen.

Fotostandpunkt 1: E16
Uttaksområdet vil i liten grad være synlig fra E16 fordi veien ligger lavere enn uttaksområdet
samt at tett vegetasjon skjermer for innsyn . Tiltaket innebærer små endringer i forhold til
dagens situasjon/ referanse alternativet forutsatt at skogen mellom E16 og tiltaksområdet blir
bevart . Dersom skogen fjernes vil ferdig uttak eksponere seg mindre enn
referansealternativet fordi bakveggen i uttaksområdet ligger lengre vekk.
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Fi gur 15 : E16 ved avkjøringen fra fv.172 sett nordover (østover) (Kilde: Google Earth)

Figur 16 : Fotostandpunkt 1: Eksisterende situasjon. E16 ved avkjøringen til fv.172 sett nordover . Høyere
vegetasjon er ikk e vist

Figur 17 : Fotostandpunkt 1: Etappe 4. Grusuttaket ferdig tatt ut og skråningen vist grønn. Høyere vegetasjon er
ikke vist . Uttaksskråningen kommer lenger vekk, og er knapt synlig i 3D - modellen fra dette standpunktet.
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Fig ur 18 : Fotostandpunkt 1: Dagens situasjon sett fra E16 lenger nord. Uttaksskråningene er synlig, men i praksis
vil foranliggende terreng og vegetasjon skjerme for innsyn fra dette standpunktet.

Figur 19 : G rusuttaket ferdig tatt ut. Kun fabrikk - bygninger vil være synlig fra dette standpunktet. I praksis vil ikke
uttaksområdet være synlig pga. foranliggende terreng og vegetasjon.

Fotostandpunkt 2: f v. 1 72
Det er i overkant av 3 0 meter mellom fv. 172 og endeli g uttaksgrense . Dersom det bevares
en vegetasjonsbuffer i denne sonen, vil ikke tiltaket eksponere seg mot veien.

Figur 20 : Fotostandpunkt 2: f v. 172 sett mot nord. Fv. 172 ligger på nivå med Kilemoen og en vegetasjonsbuffer
mot ut taksområde vil dempe den visuelle eksponeringen. Tiltaket ligger øst for veien. (Kilde: Google Earth)
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Figur 21 : Fotostandpunkt 2: d agens situasjon uten høyere vegetasjon . Uttaksområdet er synlig, men i praksis vil
eksisterende veg etasjon mellom uttaksområdet og fv. 172 redusere/eliminere eksponeringen .

Figur 22 : Fotostandpunkt 2: s anduttaket ferdig tatt ut med grønne skråninge r uten høyere vegetasjon . Den
visuelle eksponeringen er tilnærmet lik dagens sit uasjon, men revegeterte skråninger vil dempe inntrykket i
forhold til dagens situasjon .

F otostandpunkt 3: F ollummoveien
Dagens uttaksområde er synlig fra Follummoveien. Vegetasjon på nabotomten demper
eksponeringen av uttaksskråningen. Industrib ebyggelse bidrar også til å redusere
uttaksområdets skala og underordner seg helheten i landskapet .



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 46

Figur 23 : Fotostandpunkt 3: d agens uttaksområde sett nordover fra Follumm oveien . Skogsområdet lengre nord
på Kilemoen danner silhuettlinje n mot himmelen.

Figur 24 : Fotostandpunkt 3: u tsnitt fra 3D - modell som viser dagens uttaksområde sett nordover fra
Follummoveien, uten høyere vegetasjon

Figur 25 : Fotostandpunkt 3: u tsnitt fra 3D - modell so m ferdig uttaksområde med grønne skråninger sett nordover
fra Follummoveien, uten høyere vegetasjon . Uttaksskråningen er lengre fra, og bidrar til at bakveggen er lavere
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F otostandpunkt 4: f riluftsområdet på Kilemoen
Uttaksområdet vil utvides ca. 4 50 mete r nordover på den furukledde moen og bli
dominerende i landskapet. Moen har høy bruksfrekvens, og benyttes av befolkningen til
rekreasjon og friluftsliv.

Figur 26 : Fotostandpunkt 4: u ttaksområdet sett sørover fra den endelige ut takskanten. Masseuttaket vil utvides
ca. 650 meter nordover på den furukledde moen og terrenginngrep et vil bli dominerende i landskapet . Fra dette
standpunktet sees i dag bare skog.

Fotostandpunkt 5: b oligområde på Hen
Uttaksområdet vil ikke ekspon ere seg mot boligområdet på Hen. T iltaket ligger inn e på moen
og viktige morene rygger er bevart for å skjerme mot innsyn sett fra områder på vestsiden av
Begna.

Figur 27 : Fotostandpunkt 5: u tsyn fra boligområdet på Hen i retning mot tilt aksområdet . Uttaksområdet ligger inne
på moen, og vil ikke eksponere seg mot boligområdet.

Uttaksområde
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Fotostandpunkt 6: b oligområde på Nedre Hen
Tiltaket vil ikke være synlig fra dette standpunktet. Tiltaket ligger skjermet bak moreneryggen
som ligger øst for uttak sområdet.

Figur 28 : Fotostandpunkt 6: t iltaksområdet ligger bak moreneryggen som skal bevares, og vil ikke eksponere seg
mot boligområdet på Nedre Hen.
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Fotostandpunkt 7: b oligområde på Nymoen
Moreneryggen øst for uttaksområdet og vegetasjon vil skjerme for innsyn til uttaksområdet
sett fra Nymoen. Vegetasjon bidrar til at kun siloen og tørrmørtelfabrikken så vidt skimtes.

Figur 29 : Fotostandpunkt 7: b oligområdet på Nymoen sett mot uttaksområdet i eta ppe 4 uten høyere vegetasjon.

Figur 30 : Fotostandpunkt 7: v egetasjon bidrar til at kun siloen og tørrmørtelfabrikken så vidt skimtes fra
boligområdet på Nymoen.
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Fotostandpunkt 8: Haugsbygd
Kilemoen grusuttak er godt synlig fra e nkelte boligområder, gårder og veier i Haugsbygd som
ligger om lag 7 km fra uttaksområdet i luftlinje . En utvidelse av uttaksområdet i henhold til
foreslått reguleringsplan vil øke den visuelle eksponeringen, men tiltaket vil ikke bryte
silhuettlinjen og u nderor dne r seg helheten i landskapet. Den bevarte m oreneryggen øst for
uttaksområdet og istandsetting/revegetering av uttaksskråningene vil i stor grad dempe
eksponeringen .

Figur 31 : Fotostandpunkt 8: Haugsbygd - boligområde Blåv eissvingen sett mot dagens uttaksområde

Figur 32 : Fotostandpunkt 8: Løken gård med utsyn mot dagens uttaksområde som ligger om lag 7 km unna
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Figur 33 : Fotostandpunkt 8: Linnerudveien med utsyn mot dagens uttaksområde

Fotostandpunkt 9: Åsbygda
Åsbygda ligger lengre fra uttaksområdet. D agens og fremtidig uttaksområde vil i liten grad
eksponere seg mot området. Den lange avstanden mellom planområdet og Åsbygda
redusere r den visuelle virkningen av tiltaket.

Figur 34 : Fotostandpunkt 9: Åsbygda . Askilsrudveien med utsyn mot dagens uttaksområde
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Figur 35 : Fotostandpunkt 9: Åsbygda . Aurdalsveien med utsyn mot dagens uttaksområde

Avbøtende tiltak/istandsetting

En delig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 30 grader
(1:1,73). Skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Dette gjøres f ortløpende
etter hvert som bun nivå i uttaksområdet er nådd slik at vegetasjonen kan etableres
suk sessivt. Vegetasjonen i skråningene vil etter hvert som den vokser til dempe den visuelle
virkningen.

Istandsetting av område etter endt drift vil bli sikret i driftsplanen. For å sikre at det
opprettholdes vegetasjon rundt uttaksområdet reguleres det inn en sone med
skjermvegetasjon rundt uttaksskråningene . Etter naturlig revegetering vil uttaket bli mindre
eksponert mot omgivelsene.

6.6.3 Konsekvensvurdering

Nærvirkning

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivel sene og i liten grad være tilpasset linjene i landskapet ved at de i større grad deler
opp en enhetlig terrengform ( furumoen på Kilemoen der det ikke er uttak i dag). D eler av
planområdet og området rundt er allerede i dag preget av inngrep. Sammenliknet m ed
dagens situasjon/0 - alternativet omfatter tiltaket en utvidelse av dagens uttak i lengde, bredde
og dybde og vil i større grad bryte skalaen i landskapet .
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Fjernvirkning

I det store landskapsrommet vurderes tiltaket å berøre deler av moreneryggen som et viktig
landskapselement. Imidlertid vil østre side av den karakteristiske moreneryggen i øst
bevares. Denne ryggen er viktig å bevare for å etterlate spor av det kvartærgeologiske
landskapet samt at den fungerer som en visu ell skjermingssone sett fra øst s lik at tiltaket
ikke blir synlig fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man befinner seg i forhold
til planområdet. Fra nord er ut taket mindre synlig enn fra sør/ øst høyere oppe i terrenget.
E ksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger
høyere i terrenget . Uttaket vil ikke eksponere seg mot E1 6, fv. 172 eller boligområdene på
Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med , eller l avere
enn , selve uttaksområdet.

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senk n ing av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av skråningene , vil uttaksområdet bli mindre
eksponert mot omgivelsene og på sikt gl i inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden
sett fra avstand . Reguleringsplanen sikrer at det blir bevart terreng og vegetasjon som en
buffersone rundt området.

Plan - og influensområdet er gitt middels til liten verdi og middels negativt omfang s om gir
middels til liten negativ konsekvens ( -- / - ) . Landskapet endres totalt på selve furumoen, og
vil lokalt gi store negative konsekvenser for landskapet. I forhold til eksponering mot der folk
bor, ferdes eller kjører, vil landskapet ikke bli radikalt e ndret.

Konsekvenser i anleggs - og driftsfasen

Driftsperioden for uttaksområdet er anslått til å være ca. 80 år forutsatt dagens uttaksvolum.

Konsekvenser for landskapet i anleggs - og driftsperioden er knyttet til endret
landskapskarakter i masseuttaket o g eksponering mot omgivelsene. Anleggsperioden vil
medføre større negative konsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget som er
revegetert og kan tilbakeføres til LNF - område eller benyttes til andre formål. Vegetasjon og
markdekke må fjernes og e ksponeringen av uttaksområdet vil øke gradvis . For å begrense
de visuelle virkningene er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn nødvendig
areal , at uttaksskråningene revegeteres, og at ryggen i øst bevares slik at den kan fungere
som en visuell skjermingssone sett fra øst .

Illustrasjone ne og analysen av uttakets kons ekvens for næ r - og fjernvirk ning er noe
endret da uttaksomr ådet er redusert med 244,2 daa i planområdets nordlige del.
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6.7 Nærmiljø og friluftsliv

6.7.1 Innledning

Temaet friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som samspillet mennesker imellom
og mellom mennesker og deres omgivelser.

Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet skal vurderes under nærmiljø og
friluftsliv. Områdets visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvalite ter og bruk på grunn av luftforurensning,
støynivå og/eller støytiltak behandles under tema nærmiljø og friluftsliv. Lydnivå er en
objektiv faktor som kan dokumenteres ved målinger og beregninger, og som myndighetene
har satt grenseverdier til. Opplevelse av lyd er imidlertid en subjektiv faktor, som vil oppleves
forskjellig fra person til person. Normalt defineres en endring i støynivå på 3 dB som en
merkbar endring i støynivået.

Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer

Det er et overordnet pol itisk mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i
omkringliggende naturområder. Disse føringene er gitt i Stortingsmelding 23 (2001 - 2002)
Bedre mil jø i byer og tettsteder og Stortingsmelding 39 (2000 - 2001) Friluftsliv – en veg til
høgare livskvalitet . Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

Ringerike kommune har satt i gang et arbeid med å kartlegge bynære friluftsområder og
Kilemoen er en av 18 områder som inngår i undersøkelsen . Formålet med kartlegging en er å
skaffe oversikt over hvilke områder som brukes til friluftsliv, hvor mye hvert område brukes
og hvilke aktiviteter som utføres i de ulike områdene. Denne kunnskapen skal bidra til å
danne et beslutningsgrunnlag i politiske avgjørelser.

Aktuelle problemstillinger

Området benyttes mye i friluftslivssammenheng, og er spesielt attraktivt for
orienteringsidrett fordi den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og det
kuperte s kogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike variasjoner. Det finnes et rikt
nett av stier og merkede fotruter innenfor planområdet som brukes av mange både
til turgåing og trening. Et mindre areal blir disponibelt til friluftsliv, idrett og
orientering etter gjennomføring av tiltak. Temaet må sees i sammenheng med
utredningstema om støy, vibrasjoner og støv.

Utredningsbehov

Det er behov for å gjøre registreringer med tilhørende analyse. Eventuelle
foreninger og/eller idrettslag kontaktes for å avklare mulig bruk. Avbøtende tiltak må
vurderes.
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6.7.2 Metode

Metodisk bygger utredningen på Statens vegvesen Håndbok 140 Konsekvensutredninger
(Statens Vegvesen 2006) og DN - håndbok 18 - 2001 - Friluftsliv i konsekvensutredninger etter
plan - og bygningsloven (DN 2001). Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til
kriterier som tilgjengelighet, bruksfrekvens, brukere, egnethet, funksjon,
opple velseskvaliteter, symbolverdi, kunnskapsverdier, tilrettelegging, utstrekning og graden
av inngrep.

Registreringene er gjort på bakgrunn av befaring i området, bruk av kartmateriale, flyfoto,
bilder og 3D - modell, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale og høringsuttalelser.
Kommunen har også bidratt med informasjon på bakgrunn av arbeidet med kartlegging av
bynære friluftsområder i Hønefoss .

Plan - og influensområde

Planområdet omfatter området som blir direkte berørt av uttaksområdet med tilhørende
anle gg. Influensområdet er områder som kan bli berørt av tiltaket med for eksempel endret
miljøbelastning i form av støy og støv, endret opplevelseskvalitet eller endret tilgjengelighet ,
se figur nedenfor .

Figur 36 : Utsnitt O - kart Op penåsen - Kilemoen 2011, Ringerike O - lag. Planområdet er angitt med rød stiplet strek
Influensområdet for friluftsliv er vist med lilla flate.
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6.7.3 Dagens situasjon

Deler av planområdet består av det eksisterende sand - og grustaket. Den ubebygde delen
av planomr ådet består hovedsakelig av tørr furuskog. Terrenget er lettgått og flatt med lite
bunnvegetasjon.

Det ligger en bolig langs Follummoveien , ellers er det ikke støyfølsom bebyggelse i
nærheten av planområdet. Brukere av skogsområdet nord for uttaksområdet kommer i
hovedsak med bil fra andre steder i kommunen.

Hele området dekkes av et orienteringskart utgitt av Ringerike O - lag (utsnitt forrige side) . På
kartet er det avmerket flere stier og skogsbilveger med god fremkommelighet. Det er ikke
tilrettelagt tur parkering eller merkede stier innenfor planområdet. Det er imidlertid mulig å
parkere langs skogsbilveger i området .

Kilemoen er et av områdene som Ringerike O - lag bruker mest , og er godt egnet til
orienteringsaktiviteter, både nybegynneropplæring, trening , tur - orientering og konkurranser i
tillegg til turer og rekreasjon i området .

Området er del av et større sammenhengende område ( Oppenåsen/Heggen og Rognerud )
som er en viktig kvalitet for friluftslivet generelt og for o rienterings idrett. Området byr på et
variert landskap med raviner og dødisgroper nord på Kilemoen , den flate furumoen sentralt
og mer kupert skogsli med blandingsvegetasjon i vest (Oppenåsen/Heggen og Rognerud).

Figur 37 : Det finnes et rikt nett av stier og grusve ger innenfor planområdet

Alternative friluftsområder

Det finnes alternative friluftsområder nord og vest for planområdet , det vil si resten av
Kilemoen samt Rognerud og Oppenåsen/Heggen . Ifølge R ingerike O - lag (ROL) kan
orienteringsidretten «relativt enkel t flytte organisert trening og konkurranser til andre og nye
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områder, men for den daglige aktiviteten og treningsturen, er lett tilgang til friluftsområder i
nærmiljøet avgjørende» . ROL påpeker imidlertid at det er viktig for orienteringsidretten at det
fi nnes moer på Ringerike av en slik størrelse at de kan brukes til orientering.

Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder

I Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder svarte 26,3 % (av 813 svar )
at de bruker Kilemoen som f riluftsområde. Kilemoen er det området som fikk 4. flest svar i
undersøkelsen. Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på Kilemoen er stor. Kilemoen
er i kommunens kartlegging klassifisert som et B - område (område med store friluftsverdier).

Rognerud og O ppenåsen/Heggen er friluftsområder som ligger i nærheten av Kilemoen. I
Ringerike kommunes kartlegging svarte 18,6 % at de bruker Rognerud som friluftsområde,
mens 13,5 % svarte at de brukte Oppenåsen/Hegg en som friluftsområde. O mrådene
benyttes til turgåi ng, trening, orientering (kun Kilemoen og Oppenåsen/Heggen), plukking av
bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. Bruksfrekvensen er vesentlig
høyere på Rognerud enn Oppenåsen/Heggen.

6.7.4 Verdivurdering

Ved verdisetting av plan - og influens o mrådet vurderes planområdet og influensområdet hver
for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i vurderingskriterier gitt i D N H åndbok 25 - 2004.

Tabell 2 : Oppsummering av planområdets verdi for friluftsliv (tabell jf. DN Håndbok 25 - 20 04) Tallene fra 1 til 5 er
en gradering/skala av kriteriene fra lite (fra 1) til mye (til 5).

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor 35 % bruk er
planområdet 2 - 8
ganger i mnd , 30 %
bruk er området 1 - 2
i mnd . 35 % bruk er
området mer enn 8
ganger i mnd .
( totalt 214 svar,
spørreu s. Ringerike
kommune) .
Eksisterende
masseuttak er ikke
tilgjengelig for
friluftsliv.

Deler av
planområdet er e n
av de mest brukte
områdene til R OL
(ukentlig) .

Regionale/nasj
onale bruk ere

Brukes området av
personer som ikke er lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad
av
lokal befolkningen.
Brukes av folk i
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hele regionen ved
orienteringsarrang -
ementer (årlig eller
sjeldnere ).

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Den inngrepsfrie
delen av
planområdet er
e nsartet åpen
furuskog med
innslag av
d ødisgroper,
kullgroper

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap
som er vanlig i
regi onen

Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ett av de mest
brukte områdene
for orientering av
ROL

Funksjon Har område en spesiell
funksjon (adkomstsone,
korridor, parkeringsplass
el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesi -
ell
funk -
sjon

Planlagt
uttaksområde er en
del av løypenettet
på Kilemoen , og
brukes blant annet
til fotturer,
( hunde )trening o g
orientering .

Egnethet Er området spesielt godt
egnet for en eller flere
enkeltaktiviteter som det
ikke finnes like gode
alternative omr åder til?

Dårlig x Godt Området er meget
godt egnet til blant
annet orientering,
men det finnes
alternative områder
i kommunen som
allerede er i bruk,
f or eksempel
Eggemoen.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for
spesielle aktiviteter eller
gr upper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad
av til
rette le
gging

Innenfor
planområdet finnes
ett nett av ikke -
merkede stier og
grusveger . Brukere
ønsker b enker,
grillplasser, skilting
og e n vei som
brøytes . Området
er tilrettelagt for
orientering.
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Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammenheng
eller har området spesielle
natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange Kvartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper

Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd x I nngre
psfritt

Deler av
planområdet er
allerede et
masseuttak,
området grenser til
industriområde i
sør .

Utstrekning Er området stort nok for å
utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

2/3 av Kilemoen
inngår i
planområdet,
resten inngår i
influensområdet.

Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er
allerede godt egnet
til ulike
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god,
eller kan den bli god?

Dårlig x God Tilgjengelighe ten
kan bli bedre med
for eksempel bedre
parkeringsmulighet
og merkede stier .
75 % sier de bruker
bil som
tilkomstmiddel , 45
% sykkel og 35 %
til fots .

Tabell 3 : Oppsummering av influensområdets verdi for friluftsliv (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Nordre del av
Kilemoen inngår i
influensområdet
som har høy
bruksfrekvens, se
tabell ovenfor.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
pers oner som ikke er lokale

Aldri x Ofte Brukes mest av
lokalbefolkningen.
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Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Ensartet åpen
furuskog.
Dødisgroper,
kullgroper

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Et variert landskap;
Furomolandskap ,
ravinelandskap i
nord og varierende
skogsterreng/skråli
med blandingsskog
i vest.

Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ett av de mest
brukte områden e
for orientering av
ROL

Funksjon Har område en spesiell
funksjon (adkomstsone,
korridor, parkeringsplass
el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesie
ll
funksjo
n

Influens område t er
en del av
løypenettet på
Kilemoen og brukes
blant annet til
fotturer, treni ng,
plukking av sopp og
bær, skiturer.

Egnethet Er området spesielt godt
egnet for en eller flere
enkeltaktiviteter som det
ikke finnes like gode
alternative områder til?

Dårlig x Godt Kilemoen er meget
godt egnet til blant
annet orientering,
men det finnes
alternative områder
i kommunen som
allerede er i bruk,
for eksempel
Eggemoen.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for
spesielle aktiviteter eller
grupper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad
av
tilrettel
egging

Et rikt nett av ikke -
merkede stier og
grusveger. Brukere
ønsker økt
tilrettelegging .
Deler av o mrådet er
tilrettelagt for
orientering.

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammenheng
eller har området spesielle
natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x M ange Kilemoen er et
k vartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper
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Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd x Inngre
psfritt

Større
skogsområder uten
inngrep. Grenser til
pukkverk i sør.

Utstrekning Er området stort nok for å
utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Influensområdet
alene er ikke stort
nok for å være
egnet til orientering.
Området grenser til
andre
friluftsområder som
Rognerud og
Oppenåsen/
Heggen.

Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er
allerede godt egnet
til ulike
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god,
eller kan den bli god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten
kan bli bedre.
Brukerne av
området er stort
sett lokale, og
adkomste n langs
fv. 172 kan
oppfattes som
utrygg for gående
og syklende. Det er
relativt lik fordeling
mellom dem som
går, sykler eller
bruker bil som
tilkomstmiddel .
Tilgjengeligheten
kan bli bedre med
fortau langs fv. 172 ,
økt
parkeringskapasitet
og merkede stie r .

Planområdet: Kilemoen er det området som fikk 4. flest svar i Ringerike kommunes
kartlegging av 18 bynære friluftsområder . Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på
Kilemoen er stor . I følge håndbok 25 vil områder som får en firer på kriteriet « Bru k »
verdsettes som Svært viktig friluftslivsområde. Tiltakshaver har grunn til å tro at den
pågående reguleringsplanprosess har hatt betydning for at flere har avgitt svar i
spørreundersøkelsen samt at det var mulig for samme person til å avgi svart gjentat te
ganger. Man kan således anta at undersøkelsen kan være «farget» av denne
planprosessen.
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I følge kriteriene til Statens vegvesens håndbok 140 vurderes plan området til å ha middels
til stor verdi for friluftsliv . Dette begrunnes med at deler av plan områd et brukes svært
ofte/av svært mange og at området er særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt
orienteringsidrett. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter
(eksisterende masseuttak) , og dette trekker verdien noe ned .

Inf luensområdet : Influensområdet benyttes i likhet med planområdet til turg åing, trening,
orientering , plukking av bær eller sopp og til skiturer . O mrådene brukes hele året .
Influensområdet vurderes samlet som svært viktig med middels til stor verdi for frilu ftsliv .

6.7.5 Vurdering av omfang

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket vil
medføre i plan - og influensområdet. Omfanget vurderes i forhold til 0 - alternativet.

Tabell 4 : Omfangsvurde ring i planområdet (i henhold til kriterier i håndbok 140)

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet omfang Middels
negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter Tiltaket vil ødelegge
bruksmulighetene for
planområdet p å grunn av
arealbeslag. Det er
imidlertid snakk om en
lang tidshorisont (ca.100
år)

Barriere for ferdsel
og opplevelse

Tiltaket vil på sikt
medføre at planområdet
er uegnet til friluftsliv på
grunn av anleggsdrift og
terrenginngrep.

Attraktivitet Tiltaket vil i stor grad
redusere områdets
attraktivitet.

Identitetsskapende
betydning

Planområdet vurderes
ikke å ha noen direkte
identitetsskapende
betydning, men er et
viktig område for
rekreasjon og fysisk
aktivitet som vil gå tapt.
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Tabell 5 : Omfangsvurdering i influensområdet (i henhold til kriterier i håndbok 140)

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter Støy - og støvb idraget
fra sandtaket vil trolig
ikke påvirke bruken
av området, men
arealreduksjon på
moen vil redusere
bruken av området.

Barriere for ferdsel
og opplevelse

Eksisterende
løypenett/forbindelser
i influensområdet
opprettholdes, men
tilgjengelig løypen ett
på Kilemoen
reduseres gradvis .

Attraktivitet Tiltaket vil gjøre
området mindre
attraktivt for tradisjonelt
friluftsliv, og spesielt
orienteringsidretten,
fordi tilgjengelig areal til
friluftsliv gradvis
reduseres.

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil kunne
forringe
influensområdets
betydning som en
viktig arena for
rekreasjon og fysisk
aktivitet .

Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor
de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen san dtak med over 5 dB margin for
situasjonene som er beregnet. Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall ved målestasjonene jamfør grenseverdien i forurensningsforskriften .

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluf tsliv i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt gå r tapt .

I influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt omfang for friluftsliv fordi
tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gradvis reduseres i størrelse, og på si kt vil påvirke
bruken av området . Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. D et
finnes arealer for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget mindre
lettgåt t og har lavere bruksfrekvens .
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6.7.6 Konsekvensvurderin g

Planområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi stort negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok 140, stor negativ konsekvens .

Influensområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurde res å gi middels til stort
negativt omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok 140, middels til stor
negativ konsekvens.

6.7.7 Avbøtende tiltak

Det bør opparbeides en øst - vest - tverrforbindelse nord for planområdet som erstatter dagens
tverrforb indelse i planområdet .
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6.8 Naturmiljø

6.5.1 Innledning

I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende sand - og grustak ved Kilemoen er det
gjennomført en konsekvensutredning av deltema naturmiljø innenfor planområdet.

Figur 38 : Eksisterende grustak ved Kilemoen (Foto: Rune Solvang).

Aktuelle problemstillinger

Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper innenfor planområdet på temakart
for naturmiljø i kommunens kartdatabase, men det er behov for mer detaljerte
avklaringer. Det kan være pro blemstillinger knyttet til omdisponering av
naturområder. Området er registrert som beiteområde for elg.

Utredningsbehov

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturverdier i planområdet basert på
feltbefaring. Eksisterende dokumentasjon vil gjennomgås. Det vil være spesiell
fokus på eventuelle leveområder for truede arter. Utredningen skal dekke
naturmangfoldlovens §§ 8 - 1 2 .
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6.5.2 Metode

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på
nasjonal metodikk for naturtypekartlegging, dvs. kartlegging av spesielt viktige områder for
biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning
2007) ; se for øvrig www.naturbase.no hvor kjente lokaliteter ligger ute.
Naturtypek artleggingen er basert på DN - håndbok 13 - 2007 (oppdatert versjon) hvor 56
prioriterte naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold er presentert , samt nye faktaark
som kom i 2012 i forbindelse med revidering av DN - håndbok 13 - 2007 . Lokaliteter som
oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til A, B og C - verdi, se tabell
under.

Tabell 6 : Verdisetting basert på DN - håndb ok 13 og Statens Vegvesen håndbok 140.

Verdi 1

(DN -
håndbøkene)

Verdi KU2

(SVV håndbok 140)

Nasjonal -

lokal
verdiskala

Naturforhold

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur

B – viktig Middels til stor verdi Regional verdi Viktig natu r

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for
fagtemaet

Bebygde areal

Begrepsbruken for verdi - og konsekvensutredning er benyttet i utredningen selv om
k onsekvensutredning ikke er etterspurt. Begrepsbruken er basert på Statens vegvesen sin
håndbok 140 ”konsekvensanalyser”; (H140) revidert utgave 2006 (Statens vegvesen 2006) .
For nærmere informasjon om kriteriene for verdi - , omfangs – og konsekvensvurderingene
vises det til Statens vegvesen (2006). Trinn 1 i en konsekvensutredning er kartlegging og
karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn 3 er konsekvensvurderingen.
For rødlistearter henvises det til Kålås m. fl. (2010).

Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarbeid. Fel tarbeid ble gjennomført
av Rune Solvang, Asplan Viak, 18. 9.2011. Terje Spolén Nilsen, lokal soppekspert, ble også
engasjert for å befare og vurdere området i forhold til jordboende sopp. Han befarte området
5.10.2011. I tillegg ble i alle fall deler av pla nområdet besøkt av deltagere på Norsk sopp - og
nyttevekstforenings «høstsopptreff» i 2013, jf. funn lagt ut på Artskart. Alle
forvaltningsmessige interessante funn av sopp er lagt inn i Artsobservasjoner/Artskart. Kilder
til informasjon er foruten egen kar tlegging, Direktoratets for Naturforvaltning naturbase
( www.naturbase.no ), artskartdatabasen fra Artsdatabanken ( www.artsdatabanken.no ) samt
dokumentasjon fra lokalkjente informanter.
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6.5.3 Dagens situasjon

Generell naturbeskrivelse

Planområdet er delvis bebyg d av anlegg knyttet til det eksisterende sand - og grustaket. Den
ubebygde delen av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog , såkalt sandfuruskog .

Løsmasser og berggrunn

Løsmassene i planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en
breelv under siste istid. Området er veldrenert og tørt da løsmassene har en høy porøsitet.
Derfor finnes bare tørketålende vegetasjonstyper i planområd et. Det finnes i dag et grustak
som tar ut løsmasser og som gir grunnlag til sekundære åpne habitater. Berggrunnen i
området består av forskjellige typer gneis (diorittisk gneis og øyegneis) eller grovkornet
granitt (http://www.ngu.no/no/hm/Kart - og - data/). Berggrunnen har lite n betydning for
vekstforholdene i området på grunn av den store løsmasseoverdekningen uten nevneverdige
kildeframspring.

Figur 39 : Løsmassekart for Kilemoen (kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/, 4.4.2013) .



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 68

Flora og fauna

Planområdet består av en relativt flat furumo. Tresjiktet domineres av furu men det er også
innslag av gran og bjørk. Karplantefloraen i planområdet består av arter som er tilpasset
næringsfattige og veldrenerte og tørre voksesteder. Blan t de vanligste artene er blåbær,
tyttebær, røsslyng, blokkebær, hårfrytle og krekling. Lodden vaniljerot ble registrert på to
voksesteder.

«Lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) er den mest vanlige
vegetasjonstypen i området m ed vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull. I
områder med mer sluttet vegetasjonsdekke finnes en tykk mosematte bestående
hovedsakelig av furumose og etasjemose. Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseres
vegetasjonstypen som «blåb ærskog i blåbær - utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad
1997).

Sandfuruskoger og sjeldne sopparter

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende sopper,
dvs. sopp som lever på bakken og som lever i symbiose (sopprot ) med trærne. I tillegg kan
sandfuruskog ha verdi for enkelte karplanter som for eksempel mogop (NT). Det har relativt
nylig blitt oppdaget at denne naturtypen kan ha store biologisk mangfoldverdier nettopp for
jordboende sopp. Oppmerksomheten rundt dette temaet er så nytt, at sandfuruskog i dagens
versjon av håndbok 13 om kartlegging og avgrensning av naturtypelokaliteter ikke er med
som en av skogtypene som skal registreres. Den er heller ikke med i MIS - instruksen
(Miljøregistreringer i skog, Baumann m. f l. 2002). For å bedre på kunnskapsmangelen ble det
i februar 2013 publisert en rapport som heter « Verdifulle sandfuruskoger og
sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold »
(Brandrud & Bendiksen 2012). Under kapitte let « Hva er verdifull sandfuruskog », heter det i
denne rapporten bl.a. at : « Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand, eller
sand/grus - dominerte løsmasser. I hovedsak omfatter dette breelv - bresjøavsetninger, gjerne i
form av mektige dalfyllinger (… ). Som regel er disse sand/grus - forekomstene furudominert,
og har ofte god bonitet. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere
mineralkorn, og noen har et betydelig kalk - innhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann.
Vegetasjonen i feltsjiktet er gjerne fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som reinlav,
furumose og lyngarter. Men blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer
mineralkrevende arter. Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Sandfuruskogene
oppviser i stø rre grad enn beslektede skogtyper som kalkfuruskog en markert
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. Ut i fra
dagens artskunnskap er det først og fremst de tørreste, kontinentale, lav eller
lav/mosedominerte utf ormingene som er hotspot - habitat for sjeldent biomangfold. Særlig rike
er områder med (i) tynn humus, (ii) godt sortert finsand (ofte tidligere flygesandområder) og
(iii) (kalk)rikere mineralpartikler. Mange arter er også begunstiget av partier med åpen sa nd.
Disse rike områdene kan man finne bl.a. på eskerrygger, terrasseskråninger, samt områder
som tidligere hadde sandflukt (flygesandområder). Disse tørre, lavdominerte typene huser
særlig mange habitatspesifikke, jordboende mykorrhizasopper. Enkelte sande lskende
karplanter er også mest knyttet til noe rikere utforminger, som bittergrønn (EN, sterkt truet),
grannjamne (EN) og mogop (NT, nær truet). Foreløpig vet man antageligvis for lite om
artsinventar og utbredelse til skarpt og skille ut de typene/område ne med sandfuruskog som
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har særlig verdi. I forvaltningen har man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på
sandfuruskog. Med et økt kartleggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN
håndbok 13, vil antakeligvis utfordringen være å ”skil le klinten fra hveten”, dvs. å skille de
verdifulle fra de mindre verdifulle sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da
sandfuruskogene ofte er svært likartede med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få
til dette, er det behov for å gjennom føre mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget
om artsinnholdet i de ulike utformingene og de ulike regionene, samt effekter av ulik
kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering (…).

Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det følgende tre omr åder/regioner som peker seg
ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet i Norge: 1)
Glomma - dalføret med sidedaler i Åmot - Elverum; 2) Øvre Sjoa - området i Vågå - Sel (NV -
Gudbrandsdalen) og 3) avsetninger langs Randselva - Store lva på Ringerike, samt sør for
Krøderen i Modum.

På Ringerike er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva - Storelva, først og
fremst Eggemoen nord for Hønefoss, Prestmoen på vestsiden (nord for Juveren - Synneren)
og Hvervenmoen og Helgelandsm oen - Mosmoen på østsiden av elva (Brandrud & Bendiksen
2012). Sistnevnte hhv. i Hole og Jevnaker kommune r , de andre i Ringerike. Kilemoen mot
Ådalen/Hallingby er en annen kjent forekomst. Disse moene kan antageligvis betegnes som
middels godt kartlagt. Furu moene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av
den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata, EN), som har et av sine viktigere og
mer livskraftige habitater her. Det utarbeides nå en egen handlingsplan for denne arten
(Stabbetorp og Bratli 2012, in prep.).

Alle de nevnte moene er karakterisert ved en mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis
gjennom noe rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det
sistnevnte er særlig påtagelig i brattskråningene omkrin g Eggemoen, der grunnvann presses
fram over leirsedimenter, og en får en svært rik lågurtfuruskog. Av viktige arter som er funnet
på Ringeriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt
(Limacella illinita, VU, sårbar), blå fotstorpigg (Sarcodon glaucopus, VU), lakrismusserong
(Tricholoma apium, NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR, kritisk truet),
sistnevnte riktignok i granskog nærmere flom - nivå mot elva. Det er funnet få av de typiske
sandfuruskogslørsoppene her, o g artsinventaret minner generelt mer om det som er
registrert i Nordvest - Gudbrandsdalen enn det i Åmot - Elverum - området. »

Registreringer utført i 2011 og 2013 bekrefter at o mrådet har klare verdier for til dels sjeldne
og truede sandfuruskogs sopparter.

Omr ådet er et kjent beiteområde for elg. Fuglelivet i området antas å være typisk for
skogsmiljøet i Buskeruds furuskoger med forekomster av hovedsakelig trivielle arter. Det er
ikke kjent hekkeforekomster av truede arter i dette området. Befaringstidspunktet var for sent
å kunne registrere hekkende arter. Under befaringen ble det registrert flaggspett, dompap,
fuglekonge, blåmeis, svartmeis, granmeis, toppmeis, svarttrost og duetrost.
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Spesielt viktige områder for biologisk mangfold

Det er registrert é n natur typelokalitet basert på DN - håndbok 13 - 2007 , dvs. spesielt viktig
lokalitet for biologisk mangfold, i planområdet. Beskrivelsen er basert på standard mal for
beskrivelser av lokaliteter etter DN - håndbok 13. Lokaliteten er gitt verdi A - svært viktig.
Lokalite ten er beskrevet i avsnittet under.

Rødlistearter og fremmede arter

Seks rødlistede sopparter er registrert i planområdet, og i tillegg minimum én
rødlistekandidat. Blåfotstorpigg (VU, sårbar) danner mykorrhiza med gran og furu og
forekommer mest i kalkfu ruskog men også i mindre baserik sandfuruskog. Arten er bare
registrert i gammel skog og er kjent fra bare cirka 40 lokaliteter i Norge. Det antas at
populasjonen har gått ned med over 30 % de siste 50 årene på grunn av skogsbruk og
arealbeslag gjennom utb ygging av kalkbarskoger. Blåfotstorpigg ble funnet med to adskilte
forekomster nært det eksisterende grustaket i sør ( UTM 32vNM6790574833 og UTM
32vNM6790574812).

Figur 40 : Forekomst av blåfotstorpigg (Sårbar , store gule firkanter ) og andre rødlistearter ( i kategoriene nær trua
og kunnskapsmangel ) i følge Artskart. Den oransje mindre firkanten over funnet av blåfotstorpigg, er et funn fra
1889 av planten mogop (nær trua). Plasseringen av dette er usikkert, da det på funnetiketten k un er oppgitt
«Kilemoen». Dette betyr at det funnet ikke nødvendigvis ligger innenfor planområdet. Funnet over denne, er funn
av furufåresopp (NT). Denne er o gså funnet utenfor planområdet.
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Furufåresopp (NT, nær truet) har færre kjente lokaliteter i Norge enn blåfotstorpigg men
mørketallet ligger betydelig høyere slik at det antas at arten har opptil 600 lokaliteter i landet.
Arten danner mykorrhiza med furu og er mest utbredt i lågurtfuruskog og sandfuruskog
(www.artsportalen.artsdatabanken.no).

Av sjeldne karplantearter finnes et historisk funn av mogop (NT) fra 1889 av Ove Dahl. Et
belegg ligger i herbariet ved Universitetet i Oslo – naturhistorisk museum. Arten er høyst
sannsynlig utgått på lokaliteten.

Ingen fremmede arter er registrert i området.

Fig ur 41 : Blåfotstorpigg (VU) registrert ved Kilemoen (Foto: Terje Spolén Nilsen).
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6.8.1 Beskrivelse av naturtypelokaliteten i området

Lokalitetsnr Naturbasen Kilemoen
Naturtype Kalkskog
Utforming Tørr kalkfuruskog
Verdisetting S vært viktig (A )

Figur 42 : Sandfuruskog på Kilemoen med et utbredt nett av stier (foto: Rune Solvang).

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging i forbindelse med konsekvensutredning
for mulig utvidelse av eksisterende grustak på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune
Solvang, Asplan Viak den 18.9.2011. Lokaliteten ble i tillegg befart av Terje Spolén Nilsen,
den 05.10.2011 for å undersøke soppforekomster. Funn av sopp i forbindelse med
registreringer i 2013 av Ringerike soppforening er inkludert.
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Figur 43 . Grov avgrensning av sandfuruskogen på Kilemoen.

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten dekker store deler av Kilemoen som består av tykke løsmasseavsetning er nord og
ø st for det eksisterende grustaket.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik sandfuruskog hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming»
(vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og
kvitkrull. I områder med mer sluttet vegetasjonsdekke finnes en tykk mosematte bestående
hovedsakelig av furumose og etasjemose. Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseres
vegetasjonstypen som «blåbærskog i blåbær - utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad
1997). Sandfuruskoger har ikke fått sitt eget faktaark i DN håndbok 13 enda (er under
utarbeidelse) , og derfor er klassifiseringen foreløpig etter dette faktaarket . Tørr kalkfuruskog
er den kategorien som pr i dag er mest passende selv om kalkinnh oldet antakelig er forholdsvis
lavt i løsmassene.

Artsmangfold:
Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er fattig og trivielt med dominerende arter som furu,
blåbær, krekling og røsslyng. Det er gamle registreringer av mogop (NT) av Ove Dahl (1889)
på Ki lemoen, men dagens status er usikker . Soppfloraen derimot er rik. Gjennom registreringer
i 2011 ble det påvist 29 arter, inkludert de to rødlistede arter, blåfot storpigg (VU) og
furufåresopp (NT). Ellers ble det registrert følgende vanlige sopparter: Ridde rmusserong,
brunkjøtt bukkesopp, sennepslørsopp, ru stbrunpigg, rødskive kanelslørsopp, rødrandkjuke,
vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun steinsopp, rimsopp, dråpemusserong,



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 74

rødbrun pepperriske, seig kusopp, brungul musserong, rød stubbemu sserong, vanlig
lakssopp, meltraktsopp, fiolkjuke, furuskjellpigg, sleipslørsopp, fløyelspluggsopp,
aprikosslørsopp, sotvokssopp, gullkjuke, flekkjuke og kantarell. I 2013 ble ytterligere rødlistede
sopparter funn og andre sjeldne arter som ennå ikke er vu rdert i rødlistesammenheng. Dette
var moslørsopp ( Cortinarius pinophilus VU; ett funn i nordre del, Furufåresopp ( Albatrellus
subrubescens NT; flere nye funn), Rosenfotkremle ( Russula roseipes NT; flere steder),
Lakrismusserong ( Tricholoma apium NT; flere steder), Billeslørsopp ( Cortinarius coleoptera
DD; mange steder). I tillegg er det funnet (til dels større) forekomster av en del sjeldne og
spesialiserte sandfuruskogsarter som slørsoppene Cortinarius pinigaudis , C. clarobrunneus ,
kremslørsopp ( C. leucoph anes ), glødeslørsopp ( C. odhinni ), mørk moslørsopp ( C. suberi ),
trevlesoppen Inocybe sambucina , ustripet kastanjemusserong ( Tricholoma stans ) , blå
brunpigg ( Hydnellum caeruleum ) og teglrød kragemusserong ( Tricholoma focale ).

Fremmede arter:
Ingen fremmed e arter ble registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten grenser direkte mot det nåværende grustaket i sør og nord og er påvirket gjennom
støv fra virksomheten uten at dette vurderes å være negativt . Flere turstier og skogs bil veier
krysser gjenn om lokaliteten. Turstier anses som positivt for naturverdiene da dette medfører
blottet mineraljord. Skogstrukturen består overveiende av eldre skog, men det er lite død ved
og biologisk gamle trær på grunn av utstrakt plukkhogst av eldre trær.

Skjøtsel og hensyn:
Skogen bør få lov til å utvikle seg fritt. Det er lite dødved i området og det ville være positiv om
dødvedmengden økes over tid. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne ( gjennom mykorrhiza) slik at hogst av furut rær ved forekomstene av sjeldne
sopparter kan ød elegge levevilkårene av soppene. Særlig flatehogst er ødeleggende, mens
plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis verdien svært viktig ( A ) på grunn av at dette er en av de aller mest verdifulle
sandfuruskogene på Ringerike og i regionen for øvrig. Spesielt verdifullt i tillegg til at lokaliteten
domineres av eldre skog , er innslaget av mest sannsynlig kalkrike løsmasser og forekomsten
av en rekke krevende rødlista sandfuruskogsarter. Så langt er to trua arter funnet, begge i
kategorien sårbar (VU) og tre nær trua (NT) samt é n rødlisteart i kategorien kunnskapsmangel
(DD). Videre er det gjort funn av den meget sjeldne slørsoppen Cortinarius vi olilamellatus som
kan bli inkludert på neste rødliste.

6.5.4 Verdivurdering

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og Brandrud
og Bendiksen (2013) nevner sandfuruskogene ved Kilemoen å være noen av de mest
verdiful le sandfuruskogene med henhold til soppforekomster i Ringerike. I notat av
17.10.2013 til Asplan Viak, vurderer også Brandrud lokaliteten til å ha klare og viktige verdi er
for biologisk mangfold og basert på nye registreringer, konkluderer han med at Kilem oen er
den biologisk mest verdifulle av de større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike.
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Tabell 7 : Verdivurdering etter DN - systemet og Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi

1 Kilemoe n Kalkskog (verdi A ). Sandfuruskog med rik soppflora
inkl. trua arter . Mest verdifulle kjente sandfuruskogen
på Ringerike

Stor

6.5.5 Vurdering av omfang og konsekvens

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og områd et
er vurdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.

Det foreligger utredning i form av Notat; Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 . Av
dette notatet fremgår det dersom 70 - 100% av lokalitete n sandfuruskog står igjen, vil verdien
med stor sannsynlighet ikke endres. Notatet har vært diskutert med Tor Erik Brandrud fra
NINA, som har vært med på å kartlegge naturtypen i Norge. Det går også frem av notatet at
formen på uttaksområdet er viktig. På bakgrunn av dette er det arealformål i
områdereguleringen avsatt til råstoffutvinning er redusert med 244 daa, fra det opprinnelige
planforslaget. Dette resulterer i at dagens lokalitet med sandfuruskog blir redusert til et areal
på ca. 805 daa fra dagens størrelse på 1155 daa. Forslag til nytt uttaksområde BSM1 i
planforslaget for Kilemoen sanduttak sikrer at 70 % av lokaliteten med sandfuruskog blir
bevart.

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten negativ, da 70 % av biologisk verdifull
sandfuruskog ivar etas. Den største andelen av A - lokaliteten med verdifull sandfuruskog
utenfor planforslaget og vil bestå slik de er i dag.

Tabell 8 : Omfangs - og konsekvensvurdering for naturtypelokaliteten som ligger delvis innenfor planområdet et ter
Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lok _i d -
Lokalitet

Omfangsvurdering Omfang Konsekvens

1

Kilemoen

Arealbeslag i forbindelse med
utvidelse av grustaket er
redusert, sammenlignet med
det opprinnelige
planforslaget. 70 % av den
biologisk verdifulle
s and furuskogen i varetas.

Liten negativ

( - - - )

6.5.6 Usikkerhet

Kunnskapsstatus for sopp på Kilemoen er vurdert som god . Lokaliteten er sjekket for sopp i
to soppsesonger. Fruktifiseringen av sopp varierer år til år, s lik at det mest sannsynlig er en
del krevende arter som så langt ikke er dokumentert fra området. For å fange opp
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variasjonsbredden av slike sopparter bør et område undersøkes flere ganger i løpet av en
feltsesong og helst over flere år for å få en god ov ersikt over artsinventaret av jordboende
sopp . Dette gjør jordboende sopp til en utfordrende artsgruppe å kartlegge . På den annen
side er området godt nok undersøkt til å fastsette verdien til « stor » , og at
kunnskapsgrunnlaget er godt nok til at konsekvens en for tiltaket kan fastsettes med
sikkerhet .

6.9 Naturressurse n – sand og grusforekomsten

6.9.1 Innledning

Akershus, Oslo og deler av Buskerud har tett befolkede områder og opplever
befolkningsvekst. Veksten medfører behov for investeringer i bygg - og anlegg. Det er behov
for stor tilgang på byggeråstoffer som sand, grus og pukk. All bygging av infrastruktur er
avhengig av slike byggeråstoffer og det er viktig at tilgangen på ressurser er god.

6.9.2 Regionalt behov

Det regionale behovet for byggeråstoffer er i den ne sammenheng vurdert til å omfatte
Buskerud, Oslo og Akershus. I de tre fylkene er det om lag 1,5 millioner innbyggere. I følge
statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) varierer det gjennomsnittlige årlige
forbruket av sand og grus mellom 2,5 og 3 tonn pr innbygger for regionen. Det medfører et
regionalt behov på 4,5 mill ioner tonn sand og grus pr år . I all hovedsak blir sand og grus til
ovenfor nevnte fylker produsert i Buskerud og Akershus.

6.9.3 Ressursens størrelse og kvalite t

Sand og Grusress ursen på Kilemoen er langt større enn det som er avsatt i gjeldende
kommuneplan og det som forslår regulert i denne sammenheng.

NGU beskriver ressursen slik: Forekomsten omfatter selve isranddeltaet Kilemoen og
elveterrassen Begnamoen, mellom jernbanen og Kil e moens terrassekant. På Begnamoen
ligger et relativt grovt 5 - 10 m mektig elveavsatt topplag over middels til finkornet sand

Aktuelle problemstillinger

Vurdere ressursens egnethet som byggemateriale. Området er registrert som en
meget viktig sand - og grus ressurs i kommunens kartdatabase.

Utredningsbehov

- Det regionale behovet for sandtak kartlegges
- Ressursens kvalitet og størrelse skal beskrives
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde skal beskrives.
- Redegjøre for eventuelle kvartærgeologi ske verdier
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tilhørende det opprinnelige isranddeltaet. På Kilemoen synes grovere materiale å være
lokalisert i de sørvestlige områdene, ved A /S Svelviksand og i de nordre delene. Sentrale
deler av moen synes å være oppfylt med fin - sand. Bergarts - og mineralsammensetningen
tyder på god kvalitet. Det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter i massetaket.
Det er etablert produksjon av be tongelementer i uttaksområdet og en stor del av
produksjonen blir eksportert til Osloområdet. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal
viktig forekomst .

Dagens totale størrelse på den gjenstående ressursen er ca 75 . millioner tonn (NGU). Det er
vurdert ut fra en mektighet (dybde) på 33 meter. Planforslaget omfatter regulering av ca. 30
millioner tonn for areal som er avsatt i kommuneplanen med et uttaksnivå ned til kote 145.

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de bes te
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU
kl assifiser t forekomstene i Grus - og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig, lite viktig eller
ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en spesiell koding og er
klassifisert ut fra kriterier som:

Forekomster av nasjonal interesse:

Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.

Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.

Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.

6.9.4 Planf orslagets varighet

Varigheten av planforslaget vil være avhengig av etterspørsel i markedet. Det betyr at
merkbare svingninger i produksjonsmengde vil forkomme. Dagens årlige uttaks - mengder de
senere år varierer 200.000 tonn og 300.000 tonn.

Tabellen ne denfor angir ulik varighet at planforslaget ved ulik gjennomsnittlig uttaksmengde
pr år.

Planforslaget i millioner
tonn

Årlig uttaks - mengde Varighet i år

30 300.000 100
30 400.000 75
30 500.000 60

6.9.5 K vartærgeologiske verdier

K vartærgeologisk verdi i denne sammenheng (planforslaget) er knyttet til området/moen vest
for Begna og øst for Fv 172 Vestre Ådal.

De kvartærgeologiske verdier knyttet til området beskrives i hovedsak som fire elem e nter.

1. Forming av landskapet ved siste istid og etterkommende t id med landheving og
danning av elveløpet til Begna.
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2. « Dødis - gropene » , som er former på overflaten som fremkom etter at store
isbreklumper/blokker som ble begravet i løsmasser smeltet . Dødisgropene ser ut som
grytehull eller runde tjern.

3. Grus og sand i mo en, som er byggeråstoffet. Det øverste laget består av grus med
sand under . Fordelingen mellom grus og sand er antatt til å være henholdsvis
20/80%. Grus - og sandlaget antas å ha en mektighet («tykkelse på laget») større en
det som reguleringsplanforslage t omfatter. Størrelsen på sandkorna avtar med
dybden og etter hvert blir det ett tett lag bestå ende av leire.

4. Grunnvannsma g asinet er et resultat av at grus - og sand ressursen «slipper inn» vann
fra elva. Det tette leirlaget under grus - og sandressursen gjør at det magasineres
opp store vannmengder opp til et visst nivå. Vannet blir filtrer es i sanden og er en
viktig ressurs for Ringerike kommune. Inntaket til Ringerike kommune sitt vannverk
ligger i bunnen av en stor dødisgrop (nærmere beskrevet i kap 7. 9.2 ) .

6.9.6 Konsekvens vurdering i forhold til kvartærgeologiske verdier

Det har vært sanduttak på Kilemoen siden 1960 tallet. Driften hittil har påvirket moens
landskapselement. Fremtidig drift vil påvirke endringen av lanskapselementet.

Vannverket sitt dri kkevannsinntak ligger utenfor planområdet og vil ikke påvirkes av
reguleringsplanforslaget . Planforslaget vil redusere dagens beskyttelse av
grunnvannsmagasinet som følge av at en stor del av grus - og sandressursen blir tatt ut.

Planforslaget er utarbei det i samarbeid med Ringerike Vannverk. Planforslaget vil ikke
påvirke vannverket sin klausulerings plan med hensyn til sikring av selve drikkevannsinntaket
og arealet omkring inntaket.
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6.10 Kulturminner og kulturmiljø

6.10.1 Innledning

Bakgrunnen for reguleri ngs planen er søknad om dispensasjon fra kommuneplan,
reguleringsplan og bygningslovens § 70 for oppføring av tørrmørtelfabrikk. I denne
forbindelse er det utført arkeologisk registrering i henhold til k ulturminneloven av 1978, § 9.

Formålet med denne regis trering var å avklare og påvise forholdet til automatisk fredede
kulturminner.

6.10.2 Metode

Metoden som ble valgt for den arkeologiske registreringen var overflateregistrering, hvor det
ble gått systematisk over hele planområdet. Dette for å se etter kulturminne r som var synlige
på overflaten.

Kulturminner ble målt inn med GPS og fotografert digitalt.

6.10.3 Tidligere registreringer i området

Id. nr. i Askeladden Beskrivelse

22968

Ca. 100 m sør for planområdet. 2 Hauger. Haug 1: rund haug,
uklart markert og noe stein blandet med grop i midten, d 2,4m,
dybde 0,8m. Bevokst med furutrær, lyng og mose. D 7m, h
0,2 - 0,8m.
3m SV for 1: Haug 2: rund haug, noe steinblandet. Går i SV i
ett med terrenget. Grop i midten, d 1,5m, dybde 0,6m. Bevokst
med furutrær, lyng og mose. D 8m , h 0,3 - 1m.

91713

Ca. 500 m sør for planområdet. Funn av 7 strukturer på et
jorde hvorav 1 er definert som et stolpehull, 1 er definert som
en mulig ildsted og 5 fremstår som strukturer med udefinerbar
funksjon. Grunnforholdene i området består av et 0,3 - 0,4 m

Generelt

Buskerud fylkes kommune, utviklingsavdelingen , har i september/oktober 2010
foretatt arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9. Det ble funnet
tre automatisk fredete kulturminner innenfor det foreslåtte planområdet i
planprogrammet. Alle tre funn er kullgroper. Kullgroper er rester etter
kullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med jernfremstilling og smiing i
jernalder og middelalder.

Utredningsbehov

Arkeologiske registreringer i forhold til kulturminne lovens § 9 ansees for oppfylt.
Resultatet av arbeidet innarbeides i reguleringsplanforslaget. Automatisk fredete
kulturminner må søkes Riksantikvaren om frigivelse.
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tykt pløyelag etterfulgt av fin rødlig sand med innslag av
småstein.

91715
Ca. 1000 m sør for planområdet. Område med 17 strukturer
hvorav 5 er tolket som kokegroper el. ildsteder, 9 er tolket som
kulturlagsrester samt tre strukturer med udefinerb ar funksjon.

91718
Ca. 500 m sør for planområdet og 80 m vest for Id.nr. 91713.
Èn kullgrop.

71142
Ca. 100 m sør for planområdet. Gravfeltet består av 3
rundhauger og 2 langhauger og et ubestemt antall raserte
hauger. Alle bevarte hauger ligger på 52/4, V for fylkesveien.

6.10.4 Beskrivelse av funn

Den arkeologiske registreringen ble utført 30.09.10, 01.10.10 og 04.10.10 av Ida C. Wendel
og Tine Schenck.

Det ble gjort 3 funn innenfor planområdet, alle funnene består av kullgroper. Kullgroper er
rester etter k ullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med jernfremstilling og smiing i
jernalder og middelalder. Funnene ligger i en VNV - ØSØ gående linje i nordvestre del av
planområdet.

Kullgrop 1 (ID - nummer 138744):

Denne kullgropen ble funnet først og ligg er lengst nordvest i planområdet. Gropa er tydelig i
terrenget og har en nokså tydelig voll. Den måler 5 m i diameter i ytre mål og 1,5x2m i indre
mål. Den har en oval form og er ca. 60 cm dyp. Formen er dog noe ujevn grunnet
skogsvekst. Ved bruk av jordbo ret kunne det påvises et 15 cm tykt kullholdig lag som startet
15 cm under dagens overflate i bunnen av gropa.

Figur 44 : Kullgrop 1, bilde tatt mot SØ. Foto: Ida C. Wendel.
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Kullgrop 2 (ID - nummer 13843):

5x6 meter i ytre mål, men ingen tydelig voll. Indre mål er 1,5x2,5 meter. Gropen er 1 meter
dyp og er således tydelig i terrenget. Lite kull.

Figur 45 : Kullgrop 2, bilde tatt mot SSØ. Foto: Ida C. Wendel.

Kullgrop 3 (ID - nummer 13845):

Ligger lengst mot sø røst av de tre gropene. Måler 3x4 m i ytre mål og 1,5x2,3m i indre mål.
Dybde 70 cm. Vollen er høyest og tydeligst i østlig del. Gropen er markant i terrenget. Kull
påvist.

Figur 46 : Kullgrop 3, bilde tatt mot SSØ. Foto: Ida C. We ndel.
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Figur 47 :Registrerte kulturminner på Kilemoen 2010

6.10.5 K onklusjon

Hele planområdet ble undersøkt i henhold til k ulturminneloven av 1978 § 9. Buskerud
fylkeskommune utførte i september/oktober 2010 arkeologisk registrering i henh old til
kulturminneloven § 9. Det ble da funnet tre automatisk fredete kulturminner i form av
kullgroper innenfor planområdet. Planforslaget er behandlet av Riksantikvaren.
Riksantikvaren har gitt dispensasjon fr a kulturminneloven for tre kullgroper (1387 43, 138744
og 138745). Dispensasjon er gitt ute n vilkår om arkeologisk utgravinger av de berørte
kullgropene.
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Som følge av at areal avsatt til råstoffutvinning er redusert, og formålsgrensen for uttak er
trukket sørover , vil kullgropene med Id 138743 og 138744 ikke be røres av tiltak. D isse vil
legges inn i plankart med hensynssone H730 , Båndleg ging etter lov om kulturvern .

Kullgrop med ID 1 38745 er markert i plankartet som bestemmelsesområde og er gitt
nummerering #3.

Følgende tekst er tatt inn i områdereguleringens bestemmelser:

«Automatisk fredete kulturminne i konflikt med tiltak i planområdet – id 13 8745, som
er m arkert med bestemmelsesområde i plankartet, kan fjernes ut e n vilkår om
arkeologisk utgraving»

Avbøtende tiltak

Det foreslås ingen avbøtende tiltak. Ku lturminne er frigitt slik at tiltaket kan gjennomføres.

6.11 Forurensning (støv , støy )

Aktuelle problemstillinger

Utvidelse av uttaksområdet fører til lengre levetid for grust aket. Forlenget levetid vil
ikke medføre økt støy (gitt samme produksjonsvolum), men støy over flere antall år.
Økt varighet for naboer kan virke sjenerende, men naboene er i hovedsak
industrivirksomheter som Asak, Kolo Veidekke og Unicon.

Utredningsbeh ov

Det er behov for å utføre støyberegninger for Svelviksand sin totale aktivitet på
området (inklusiv trafikkstøy fra adkomstvei). Det skal utarbeides støykotekart.
Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T - 1442. Tiltak
mot stø y skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes i planen. Eventuelle tiltak mot
støv skal beskrives. Forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv.
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6.11.1 Stø v

Generelt om støvnedfall

Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv fra virksomhetens totalvirksomhet avhenger
blant annet av knuse - og bearbeidingsprosesser, transport som fører til oppvirvlet støv fra
driftsveier/kjøreflater, uttaksområdets størrelse/be liggenhet og påvirkning fra ytre faktorer
(særlig vind og nedbør).

Det er generelt i lengre tørre perioder med lite nedbør at høye konsentrasjoner av støvnedfall
kan forekomme i områder ved støvende bedrifter.

Støvnedfall kan begrenses blant annet ved bru k av vanningsanlegg, beplantning/vegetasjon,
innbygging av kildene, endring av driftsrutiner, samt redusert drift.

Grenseverdi for konsentrasjonsnivå

Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30 - dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriftens § 30 - 5
overholdes.

Forurensningsforskriften § 30 - 5 angir grenseverdien i følgende setning:

«Utslipp av steinstøv/støv/ partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30 - 9.»

NILU (Norsk Institu tt for Luftforskning) bruker til sammenligning følgende inndeling for målt
konsentrasjon av nedfallsstøv:
< 5 g/m2/30 døgn: Lite forurenset
> 5 g/m2/30 døgn: Forurenset
>15 g/m2/30 døgn: Meget forurenset.

Metode

Faktorer som påvirker målte nedfallsverdier er:

Avstand til trær og bygninger
Bakgrunnskilder som kan generere vegstøv
Nedfall fra trær etc.

Plassering av støvsamlere, behandling og analyser er utført etter standarden NS4852.

Målestasjoner og resultater

Støvmålingene ble startet opp 1.10.2012 og e r utført i to fastsatte målepunkter med analyser
av støvnedfall hver 30. dag. Det ene målepunktet er ved Follummoveien 8, det andre
målepunktet er på parkeringsplassen inne på området til Svelviksand AS, avd. Kilemoen.

Oversikt over området og plassering av de 2 målepunktene er vist i figurene nedenfor. Se
tabell nedenfor for detaljer for målepunktene.
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Tabell 9 : Detaljer for målepunktene.

Målepunkt Periode for analyse Merknad

1 1.10.2012 – 2.10.2013 Måleresultater for hver 30. da g foreligger.

2 1.10.2012 – 3.7.2013 Måleresultater for hver 30. dag foreligger.
Målingene i punkt 2 ble avsluttet etter 10

måleperioder for heller å fokusere på støvnedfall
ved nærmeste nabo (målepunkt 1), samt pga.
lave målte konsentrasjoner av støvnedf all i alle

måleperiodene.

Figur 48 : Venstre bilde: Plassering av målestasjon 1, Follummoveien 8, sør for boligen. Høyre bilde: Plassering
av målestasjon 2, på parkeringsplassen sør for administrasjonsbygningen
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Figur 49 : Oversikt over plassering av målepunktene for kartlegging av støvnedfall.

Måleresultatene som foreligger for målestasjonene er vist i tabellene nedenfor.

Tabell 10 : Måleperiode 1.10.2012 – 31.10.2012.

Prøveident ifikasjon Fra
dato

Til
dato

Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 1.10.2012 31.10.2012 30 34,7 1,11

Målestasjon 2 1.10.2012 31.10.2012 30 97,1 3,09

Tabell 11 : Måleperiode 31.10.2012 – 29.11.2012.

Prøveidentifikasjon Fra
dato

Til
dato

Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 31.10.2012 29.11.2012 29 10,8 0,36

Målestasjon 2 31.10.2012 29.11.2012 29 42,7 1,41

Tabell 12 : M åleperiode 29.11.2012 – 31.12.2012.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 29.11.2012 31.12.2012 32 21,6 0,64

Målestasjon 2 29.11.2012 31.12.2012 32 78,1 2,33
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Tabell 13 : Måleperiode 31.12.2012 – 30.1.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 31.12.2012 30.01.2013 30 10,8 0,34

Målestasjon 2 31.12.2012 30.01.2013 30 40, 6 1,29

Tabell 14 : Måleperiode 30.1.2013 – 1.3.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 30.1.2013 1.3.2013 30 10,2 0,32

Målestasjon 2 30.1.2013 1 .3.2013 30 11,5 0,37

Tabell 15 : Måleperiode 1.3.2013 – 2.4.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 1.3.2013 2.4.2013 32 201,0 6,0

Målestasjon 2 1.3.2013 2.4.2013 32 69,8 2,08

Tabell 16 : Måleperiode 2.4.2013 – 4.5.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 2.4.2013 4.5.2013 32 43,9 1,31

Må lestasjon 2 2.4.2013 4.5.2013 32 53,9 1,61

Tabell 17 : Måleperiode 4.5.2013 – 3.6.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 4.5.2013 3.6.2013 30 2 6,5 0,84

Målestasjon 2 4.5.2013 3.6.2013 30 48,9 1,56

Tabell 18 : Måleperiode 3.6.2013 – 3.7.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 3.6.2013 3. 7.2013 31 3,85 0,12

Målestasjon 2 3.6.2013 3.7.2013 31 66,2 2,04

Tabell 19 : Måleperiode 3.7.2013 – 4.8.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 3.7.2013 3.8.2013 31 11,45 0,35
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Tabell 20 : Måleperiode 4.8.2013 – 2.9.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 3.8.2013 2.9.2013 31 83,7 2,58

T abell 21 : Måleperiode 2.9.2013 – 2.10.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 2.9.2013 2.10.2013 30 21,4 0,68

Figur 50 : Grafisk fremstilling av måleresultatene

Vurdering av måleresultatene

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge
målestasjonene for de måleperiodene som til nå er gjennomført. Med unntak av en liten
overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i
forurensningsforskriften, dvs. < 5 g/m2/30d.

Det bemerkes at boligen Follummoveien 8 er relativt nær vegen og følgelig utsatt for
oppvirvlet støv fra veg og forbipasserende massetr ansport med åpen last. Transport til/fra
Svelviksand avd. Kilemoen benytter Follummoveien som adkomstveg og passerer følgelig
boligen Follummoveien 8 i underkant av 20 meter avstand.

Selv om målingene i hovedsak viser at støvnedfallskonsentrasjonen med god margin er
under grenseverdien gitt av forurensningsforskriften kan en vurdere noen enkle tiltak for å
begrense støvnedfall ved boligen Follummoveien 8 dersom det skulle vise seg nødvendig.
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Registrerte verdier under grenseverdien antyder at støvreduserende tiltak ikke er pålagt,
men beboer(e) kan fortsatt være plaget av støv (særlig ved konsentrasjoner tett opp mot
grenseverdi).

For denne aktuelle situasjonen der det benyttes adkomstveg i nær avstand til bolig kan tiltak
mot støvnedfall eksempelvis være å begrense oppvirvlet støv/sand fra forbipasserende
massetransport og fra vegbanen ved å innføre feierutiner, vanning/spyling av kjøretøyene
med last før de forlater sanduttaket, samt tildekking av lasten.

Basert på de hittil utførte måleresultatene ved nærm este bolig sør for masseuttaket,
forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir betydelig forverret for fremtidig situasjon
sammenlignet med dagens situasjon. Med utgangspunkt i den foreslåtte reguleringsplanens
avgrensning og uttaksplanen fremgår d et at avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker
etter hvert som en graver ut masser lenger inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon.
Avstand mellom nærmeste bolig og produksjonsområdet forventes å være nokså lik for
dagens situasjon og fremtidig uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å
avdekke de faktiske forhold etter hvert som dette ev. skulle være nødvendig/aktuelt i
fremtiden.

6.11.2 Støy

Regelverk

T - 1442/2012

Gjeldende støyregelverk ved etablering av ny støyende virksomhet er
Miljøve rndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T -
1442/2012. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU - regelverkets metoder og
målestørrelser, og er koordinert med støykrav gitt av Forurensningsforskriften og teknisk
forskrift ti l plan - og bygningsloven. T - 1442 er lagt til grunn i beregningene for sandtaket på
Kilemoen fordi grunnlaget for støyvurderingen er en pågående reguleringsplanprosess.

Med retningslinjen T - 1442 ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er A - veid ekvivalent støyni vå for
dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld.
Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter:

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

LDEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinnd elingene er i tråd med
disse anbefalingene. LDEN - nivået skal i kartlegging etter EU - direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging er årsmidd elverdier lagt til grunn.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har ved
beregningene.

I retningslinje T - 1442/2012 utdypes dette med:

”Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jf. definisjon i kap. 6.”
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I kap. 6, Definisjoner, står det videre:

”Med uteplass forstås balkong, hage, lekeplass eller annet nærområde til bygning som er
avsatt til opphold og rekreasjonsformål. Uteplassen må være egnet til formålet, og bør
således ha gunstig eksponering i forhold til sol, vind etc. Terreng/landskapsformer/størrelse
må være tilpasset bruken, og tilrettelagt/opparbeidet for formålet.”

T - 1 442/201 2 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert e r retningslinjene slik: (Se T - 1 442/201 2 for detaljer)

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggel se kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Øvrige områder (hvit sone), angir en sone med tilfredsstillende støynivå, avbøtende tiltak
anses her ikke som nødvendige.

Retningslinjen T - 1 442/201 2 angir grenseverdier utendørs for støy fra industri uten
helkontinuerlig drift. Kriteriene for soneinndeling er gjengitt i Tabell 23. Kriterier for
soneinndeling for vegtrafikkstøy er gitt i Tabell 23.

Tabell 22 : Kriterier for soneinndeling for støy fra industri uten helkontinuerlig drift.

Ekvivalentnivå (driftsdøgn) 1 Maksimalnivå i nattperioden (23 - 07)

Gul sone
øvrig industri

Uten Impulslyd:

LDEN 55 dB

Levening 50 dB

lørdag: LDEN 50 dB ,

søndag: LDEN 45 dB

Med Impulslyd:

LDEN 50 dB

Levening 45 dB

lørdag: LDEN 45 dB ,

søndag: LDEN 40 dB

Med og uten impulslyd:

Lnight 45 dB

LAFmax 60 dB

Rød sone
øvrig industri

Uten Impulslyd:

LDEN 65 dB

Leven ing 60 dB

lørdag: LDEN 60 dB ,

søndag: LDEN 55 dB

Med Impulslyd:

LDEN 60 dB

Levening 55 dB

lørdag: LDEN 55 dB ,

søndag: LDEN 50 dB

Med og uten impulslyd:

Lnight 55 dB

LAFmax 80 dB

1 = På gru nn av stor variasjon i driftsmønster skal ekvivalentnivå beregnes som døgnmiddel (verste
døgn).
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Tabell 23 : Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy.

Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (23 - 07)

Gul sone veitra fikk LDEN 55 dB L5AF 70 dB

Rød sone veitrafikk LDEN 65 dB L5AF 85 dB

Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.

Anvendelse av retningslinjen T - 1442/2012

Ved utarbeidelse eller revidering av regulerin gsplan gjelder de samme støygrensene som
ved planlegging av ny virksomhet. Iht. retningslinjen T - 1 442/201 2 skal boliger og annen
støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer som overstiger nedre grense for gul sone. For
aktivitet tilknyttet masseuttaket som vu rderes i dette notatet gjelder samme støykrav som for
industri uten helkontinuerlig drift. Utdypninger:

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå over år, unntaket er kategorien
øvrig industri som pga. stor variasjon i driftsmønster skal beregnes som
døgnmiddelverdier (verste driftsdøgn).
For innendørs støy fra alle utendørs lydkilder gjelder krav i teknisk forskrift /
NS81 75:201 2 klasse C.
Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer
med i gjennomsnitt mer enn 1 0 g anger pr. time. Med impulslyd menes kortvarige,
støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen
«highly impulsive sound» som definert i T - 1 442/201 2 kap. 6.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer e nn 1 0 hendelser pr.
natt.
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart
er bestemmende for støysonenes utbredelse.

Inndelingen i gul og rød sone i støysonekartene som er beregnet i dette notatet er definert ut
fra Tabell 22. Soneinndelingene uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av utstyrsparken
som benyttes og støykarakteristikken som de ulike aktivitetene tilknyttet sandtaket genererer.

Forurensningsforskriften

Forurensningsforskriften, FOR 2004 - 06 - 01 nr 931 : Forskrift om begrensning av forurensning,
angir i § 30 - 7 grenseverdiene for avgitt støy fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.
Grenseverdiene er gjengitt i Tabell 24 nedenfor og gjelder utendørs ved e ksisterende
støyfølsom bebyggelse. Ved sammenligning av grenseverdier for gul støysone i T - 1 442/201 2
med grenseverdier gitt av forurensningsforskriften, har man overenstemmelse mht.
støykriterier for eksisterende og ny industrivirksomhet.

Tabell 24 : Grenseverdier for bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner og barnehager. Grenseverdier angitt som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade.

Mandag -
Fredag

Kveld mandag -
fredag

Lør dag Søn -
/helligdager

Natt (kl. 23 –
07)

Natt (kl. 23 –
07)

LDEN 55 dB Levening 50 dB LDEN 50 dB LDEN 45 dB Lnight 45 dB LAFmax 60 dB
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LAFmax, er gjennomsnitt av de 5 - 1 0 høyeste forekommende støynivåene LAF (A - veid støynivå
med Fast respons) fra en indust ribedrift i nattperioden kl. 23 - 07.

Med impulsstøy eller rentonelyd er grenseverdiene 5 dBA lavere. Den strengeste
grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 1 0
hendelser pr. time. Med impulslyd menes kortvarige, støtvi se lydtrykk med varighet på under
1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive sound » som definert i T - 1 442
kapittel 6.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på
bedriftsområdet og lossing /lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg - og
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke
omfattet av grensene.

NS 8175:2012

Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i boliger er gitt av teknisk forskrift i Plan - og
Bygningsloven og NS 8175:201 2 «Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike
bygningstyper». Kravene er gjengitt i Tabell 25 nedenfor.

Tabell 25 : Utdrag av NS 8175:2012. Lydklasser fo r boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A - veid
maksimalt og ekvivalent lydtrykknivå, Lp,AFmax og Lp,A,24h fra utendørs lydkilder. Klasse C er minstekrav.

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

I oppholds - og soverom fra utendørs
lydkilder

Lp,A,2 4h (dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AFmax (dB)

Natt, kl. 23 - 07

45

Forutsetninger og metode

Generelt

Støy er beregnet med programmet Cadna A, versjon 4.3.1 44. Oppdraget er løst på grunnlag
av mottatt digitalt kartmateriale i 3D, informasjon in nhentet på befaringer og møter, samt
støymålinger utført på stedet.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Med hen syn på beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den
aktuelle situasjonen og tilpasse beregningshøyden til denne. Eksempelvis bør beregning av
støy på uteplasser foretas ved en høyde på 1,5 til 2 meter over mark. 4 meter
beregningshøyde e r som regel representativt for en lav 2. etg.

Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. Støykoter er linjer trukket
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er
derfor generelt noe m er unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i
beregningsmodellene benyttet rutenett på 1 0 x 10 meter mellom beregningspunktene. Alle
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten
fasaderefleks jon. Støy utenfor mest støyutsatte fasader er beregnet og vurdert.
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Figur 51 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå.
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring/økning i stø yende aktiviteter
før dette gir seg utslag i en endring av støynivået.

Figur 51 : Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en
dobling av driftstiden for alle støyende aktivitet er i et massetaksområde gi en økning av LDEN med ca. 3 dB
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støyn ivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 1 0 dB krever en tidobling i lydenergi.

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå)
vil være merkbart, men d et må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at
støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå,
det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå.
Se Tabell 26 for oversikt.

Tabell 26 : Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning Reaksjon

1 dB Knapt merkbart

2 - 3 dB Merkbart

4 - 5 dB Godt merkbart

5 - 6 dB Vesentlig endring

8 - 10 dB Dobbelt så høyt

% øk ning i støyende aktivitet
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Driftsituasjon

For dagens situasjon befinner de dominerende stasjonære støykildene seg i
produksjonsområdet i sør. De mobile støykildene arbeider ved stuffen (de r grus/sand tas ut) ,
i produksjonsområdet og mellom stuffen og produksjonsområdet .

For fremtidig driftssituasjon planlegges plasseringen av de stasjonære støykildene i
produksjonsområdet beholdt, dvs. knuseverk, sandtørker, osv. beholder dagens plassering.
Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir da hovedsakelig at de mobile
støykildene flytter seg lenger inn i bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre
transportvei. Bruk av transportbånd mellom fremtidig uttaksområde og produksjonsområdet
er aktuelt. Dette medfører at fyllpunktenes lokasjon endres, men har en liten konsekvens for
endring av støysituasjonen.

Kap 6.2 viser hovedprinsipp for driften. Uttaksplanen innebærer å ta ut sand nordover ned til
ca. kote 1 60 (etappe 1 og 2). Deretter tas det ut sand sørover ned til ca. kote 1 45 (etappe 3).
Dagen s uttaksområde beholdes på nåværende nivå (ca. kote 1 60). Ryggen mot Begnamoen
forblir urørt og vil begrense støvflukt og støy fra området.

Utstyrspark og driftstider

Tabell 27 viser en oversikt over utstyrsparken som er lagt til grunn for støyberegningene.
Informasjon om utstyr, driftstider og plassering ble innhentet på befaring torsdag 1 3.9.2012 i
forbindelse med støymålingene.

Tabell 27: Utstyrspark for Kilemoen sandtak.

Støyende aktivitet/type utstyr Ca. normal plassering Normal driftstid

Konknuser, kjeftknuser og 2 stk sikteverk Produksjonsområdet Kl. 7 - 1530

Hjullaster: 4 stk Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Kl. 7 - 1530

Gravemaskin Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Kl. 7 - 1530

M obile siktere: 3 stk Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Merknad1

Sandtørker 1 Høy grønn bygning på
produksjonsområdet

Kl. 6 - 22 .30

Sandtørker 2 Ved siden av sandtørker 1, på
produksjonsområdet

Kl. 6 - 22 . 30 , i drift
50 % av tiden

Pusseanlegg Nordvest fo r tørkere, på
produksjonsområdet

3 kvelder pr. uke:
frem til kl. 21

Tipping/lasting Produksjonsområdet -

Lastebiltrafikk3 Til/fra produksjonsområdet -

1 Et mobilt sikteverk er plassert ved sandtørker og er som regel i drift fra kl. 6 - 22 30. . Et annet mobilt sikteverk benyttes ca. fra
kl. 7 til 1530, med utvidet drift frem til kl. 22 . 30 ca. 2 dager pr. uke. Et tredje mobilt sikteverk benyttes sporadisk (ukentlig) ved
behov, men inngår ikke i maskinparken av utstyr som brukes daglig.

2 For laste biltrafikk er det i beregningene lagt til grunn et årlig uttaksvolum på 300.000 tonn og 15 tonn lastekapasitet pr.
lastebillass. Dette er representativt også for en fremtidig situasjon da det ikke legges opp til økning i årlig uttaksmengde.
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Som det fremgå r av Tabell 27 er det flere kilder til støy, noen stasjonære med fast plassering
og noen mobile som forflytter seg avhengig av driftssituasjon. Variasjon i plassering, driftstid,
terrengskjerming, osv. forekommer. Det er ikke muli g å simulere alle variasjoner og det er
derfor en viss usikkerhet i beregningene, i tillegg til at det vil forekomme praktiske avvik. Det
skal imidlertid relativt store avvik til før disse påvirker beregningene av ekvivalentnivåene i
nevneverdig grad, ref. Figur 51 . Kildeplasseringene som er brukt i beregningsmodellene
gjenspeiler representative plasseringer for den normale driften.

For fremtidig situasjon er det gjort beregning med mobile støykilder i aktivitet i den østlige
dele n av uttaksområdet for 1. etappe. For 2. etappe er det gjort beregning med mobile
støykilder i aktivitet i den vestlige delen av uttaksområdet.

Som grunnlag for utarbeidelse av støysonekartene er det benyttet erfaringsdata for
tilsvarende støykilder, som e r komplettert med, samt kontrollert opp mot støymålingene utført
ved virksomheten.

Aktivitet som avgir støy foregår normalt i dagperioden. Normal driftstid for de dominerende
støykildene er man - fred kl. 7 - 1 530. På søndager/lørdager/helligdager og i natt perioden
foregår det ikke produksjon. Enkelte av de mindre støyende kildene er normalt i drift inn i
kveldsperioden og dette er hensynstatt i beregningene. Overtidsarbeider forekommer i
perioder ved behov, normalt ikke lenger enn til kl. 20 og aldri lenger enn til kl. 22. Med
utgangspunkt i Figur 51 utgjør eksempelvis utvidet drift frem til kl. 19 en 30 % økning i
driftstiden sammenlignet med normal arbeidstid. Dette utgjør videre ca. 1 dB økt støynivå for
beregningsparameteren LDE N. Ev. utvidet drift ved bruk av de dominerende støykildene inn i
kveldsperioden utgjør en større forskjell pga. tillegget som legges til i parameteren LDEN for
støy i kveldsperioden. I tillegg finnes det et 5 dB skjerpet krav for avgitt ekvivalent støyniv å i
kveldsperioden, Levening < 50 dB (kl. 1 9 - 23).

I T - 1442 står det definert at det skal beregnes støysoner for verste døgn. For Kilemoen blir
det et døgn med utvidede driftstider/overtidsarbeid. Å belyse kun en slik situasjon vil si lite
om støynivåene so m normalt oppstår som følge av drift ved Kilemoen. Det er følgelig valgt å
gjøre beregninger både med normale driftstider og utvidede driftstider for å kunne gjøre en
mer helhetlig vurdering av støysituasjonen og hvilke støynivåer naboer og omgivelsene
uts ettes for. Behov for støyreduserende tiltak er vurdert helhetlig ut fra støysonekartene for
de ulike situasjonene. Se Tabell 28 for oversikt over utførte beregninger.

Lastebiltrafikk

I beregningene er det tatt med lastebiltrafikk til svarende et årlig uttaksvolum på 300.000 tonn
med en forutsatt lastekapasitet på 1 5 tonn pr. lastebillass. Dette tilsvarer totalt 40.000
lastebilkjøringer inn/ut av bedriftsområdet pr. år.

Beregninger og vurderinger

Industristøy

Det er utført støyberegnin ger for sandtaket på Kilemoen med utgangspunkt i driftstider og
forutsetninger som beskrevet i avsnittene under forutsetninger og metode.
Beregningsresultatene er vurdert opp mot gjeldende grenseverdier i T - 1442.

Tabell 28 viser en oversikt over beregnede støysonekart.
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Tabell 28: Beregnede støysonekart.

Driftssituasjon Støyindikator Beregningshøyde
(relativt til terreng)

Driftstid Støysonekart

Dagens situasjon LDEN 4 meter

Normale driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 1530.

Vedlegg B

Utvidede driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 19.

Vedlegg C

Fremtidig situasjon, etappe 1 LDEN 4 meter

Normale driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 1530.

Vedlegg D

Utvide de driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 19.

Vedlegg E

Fremtidig situasjon, etappe 2 LDEN 4 meter

Normale driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 1530.

Vedlegg F

Utvidede driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 19.

Vedlegg G

Beregningsresultatene viser at bruddkanten effektivt bidrar til å skjerme avgitt støy mot nord
og vest. Mot sør og sørøst er det mer åpent. Her dekker gul støysone et område på opp mot
400 meter utenfor produksjonsområdet. Avstanden fra sa ndtaket til nærmeste bolig er lang.
Naboen i Follummoveien 8 ligger ca. 800 meter unna produksjonsområdet der den
dominerende støyende aktiviteten foregår. Ved boligen i Follummoveien 8 er beregnet
støynivå fra den totale aktiviteten ved sandtaket mer enn 5 dB under grenseverdien for gul
støysone.

Forskjellen i støyberegningene for normal driftssituasjon (vedlegg B) og utvidede driftstider
(vedlegg C) utgjør ca. 1 dB forskjell i avgitt støynivå (LDEN). For fremtidige driftssituasjoner
(etappe 1 og 2) bereg nes mindre endringer i støysonenes utbredelse mot sør, samt ved
naboen i Follummoveien 8, da plasseringen av de dominerende støykildene tilknyttet
produksjonsområdet i hovedsak vil ha tilsvarende plassering som i dag. Størst forskjell blir
det i det ubebyg de skogsområdet i nord der de mobile støykildene etter hvert forflytter seg
med bruddkanten når masser graves ut. Dette f r emgår av de beregnede støysonekartene i
vedlegg D til G, sammenlignet med støysonekart for dagens situasjon (vedlegg B og C).

For de u bebygde skogsområdene finnes det ikke grenseverdier for støy. Det bemerkes at et
sandtak har begrenset behov for å utøve støyende aktiviteter på toppen av terrenget der
lyden bærer godt. Som regel arbeider de mobile støykildene nede i uttaksområdet og er p å
den måten skjermet av bruddkanten. Dette bidrar til å begrense støybelastningen vesentlig
og er positivt for blant annet personer som utøver friluftsaktiviteter i disse områdene og er
opptatt av minst mulig støy fra slike maskiner i skogsområdene.
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Sum støy

Marginen på over 5 dB til grenseverdien for gul støysone for LDEN betyr at sum støy fra annen
industri i området (f. eks John Myrvang AS; Vestsiden pukkverk) ikke vil medføre
overskridelse ved Follummoveien 8. Det vises til

Tabell 29, logaritmisk summering av to støykilder kan gi et bidrag på opptil 3 dB, avhengig av
differansen i støynivå. Dersom en støyutsatt nabo eksempelvis har beregnet støynivå LDEN =
47 dB fra Kilemoen sandtak og LDEN= 43 dB fra en annen støyende virkso mhet gir dette totalt
sett LDEN = 48,5 dB hos den aktuelle naboen.

Tabell 29 Logaritmisk summering av støy fra kilder med ulikt støynivå.

Støy fra massetransport

Trafikken til sandtaket tar av fra E16 til Vestre Ådal ( f v. 1 72) o g benytter videre
Follummoveien inn til produksjonsområdet. Det er utført punktberegning av støynivå fra
massetransport for å vurdere støysituasjonen ved den mest utsatte boligen, Follummoveien
8. Beregningen er vist i Figur 52.

Støy fra massetransport til/fra sandtaket forutsettes uendret for en fremtidig situasjon og
medfører isolert sett ikke krav på støyreduserende tiltak for boligen Follummoveien 8.

Vestre Ådal og Follummoveien benyttes av flere, blant annet andre industrivirksom heter og
boliger i området. I forbindelse med støvmålingene har boligen ved Follummoveien 8 blitt
befart månedlig i perioden oktober 201 2 til september 2013. Total vurdering av
støyforholdene ved Follummoveien 8 basert på observasjoner og beregninger:

Støy som følge av forbipasserende tunge kjøretøy på Vestre Ådal, og særlig
Follummoveien, vurderes som den klart mest sjenerende støykilden for boligen.

Vestre Ådal har bratt stigning og lyden bærer godt i det åpne terrenget mellom vegen
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og boligens uteplass i sør. Vegen benyttes blant annet for tungtrafikktransport til/fra
annen industri i området.

Follummoveien har liten stigning forbi boligen, men passerer i nær avstand (rundt 30
meter) fra boligens uteplassområde.

Skjermingstiltak på eiendommen, eksemp elvis lokalt skjermingstiltak rundt boligens
avsatte uteplassområde mot syd, ville begrenset sjenerende støy fra passerende
tungtrafikk i stor grad.

Støy fra trafikken til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert sett et støybidrag under
grenseverdien for gul støysone. Med utgangspunkt i grenseverdiene i T - 1442 og
utførte støyberegninger utøses ikke krav om støyreduserende tiltak for eiendommen
Follummoveien 8 som følge av reguleringsplanen. Basert på reguleringsplanen,
uttaksmengder, estimert lastebiltraf ikk, kildeplassering, osv. forventes det ikke økt
støy ved boligen Follummoveien 8 fra aktiviteten tilknyttet sandtaket for en fremtidig
situasjon sammenlignet med dagens situasjon.

Figur 52 : Beregnet støysonekart (LDEN) som vis er bidrag fra kun lastebiltrafikken til/fra sandtaket på Kilemoen,
årlig uttaksvolum på 300.000 tonn pr. år er lagt til grunn. 4 meter beregningshøyde over terreng, uten trafikkbidrag
fra øvrig industri og boliger i området.
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Oppsummering

Støv

Det registrer es generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge
målestasjonene. Med unntak av en liten overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013
er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i forurensningsforskriften, < 5
g/m2/30d.

Boligen Follummove ien 8 er ligger relativt nær Follummoveien og følgelig utsatt for
oppvirvlet støv fra kjøretøyer . Enkle tiltak for å begrense støvnedfall ved boligen kan
vurderes innført.

Basert på de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke
blir betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon.
Med utgangspunkt i den foreslåtte reguleringsplanens avgrensning og uttaksplanen
fremgår det at avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker etter hvert som en
graver ut ma sser lenger inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon. Avstand
mellom nærmeste bolig og produksjonsområdet forventes å være nokså lik for
dagens situasjon og fremtidig uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å
avdekke de faktiske forh old etter hvert som dette eventuelt skulle være
nødvendig/aktuelt.

Støy

Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende
utenfor de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB
margin for situasjonene s om er beregnet.

Ved svært ugunstige forhold støymessig og utvidet drift inn i kveldsperioden vil
marginen kunne bli mindre, men beregningsresultatene viser at det ikke er fare for
overskridelse basert på produksjon og aktivitet med dagens maskinpark og
dr iftsrutiner.

Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst
der det er åpent og lite skjerming fra terreng. Uttaksskråningen bidrar effektivt til å
begrense avgitt støy til omgivelsene.

Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir hovedsakelig at de
mobile støykildene driftes lenger inn i uttaket mot nord, nordvest og nordøst, samt får
en lengre transportvei.

At aktiviteten tilknyttet de mobile kildene som regel foregår nedsenket i terreng og på
den måten er skjermet av bruddkanten er ideelt for å begrense avgitt støy til
omgivelsene. Blant annet kan personer som utøver friluftsaktiviteter i nærområdene
rundt sandtaket være opptatt av minst mulig støy fra slike maskiner i skogsområdene
her.
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N ærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende
støybelastning for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de
dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor produksjonsområdet
beholdes. Reduksjon i støynivå som følge av at de mobile støykildene driftes lenger
inn i bruddområdet blir liten. Grunnen til dette er at bidrag fra kilder med lavere avgitt
støynivå (mobile kilder) enn de dominerende støykildene blir lite relativt til det totale
støybidrage t fra produksjonsområdet. Logaritmisk summering av to støykilder med
eksempelvis 8 dB forskjell i avgitt støynivå gir et bidrag på 0,6 dB relativt til om kilden
som avgir lavest støynivå ikke var i drift.

Avbøtende tiltak

Støv

Målte verdier er i hovedsak l avere enn grenseverdien i forurensningsforskriften, < 5
g/m2/30d, og tiltak er følgelig ikke påkrevd. Fordi boligen Follummoveien 8 er relativt vegnær
og derfor utsatt for oppvirvlet støv fra veg og forbipasserende billass kan det vurderes å
innføre noen e nkle tiltak for å begrense støvnedfall dersom det skulle vise seg nødvendig:

Tildekking av last, alternativt vanning/spyling av last og kjøretøy.
Feierutiner på Follummoveien.

Støy

Massetransport til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert sett et støybi drag under
grenseverdien for gul støysone. Med utgangspunkt i grenseverdiene i T - 1442 og utførte
støyberegninger konkluderes det med at reguleringsplanen ikke utløser krav om
støyreduserende tiltak for eiendommen Follummoveien 8 eller annen støyfølsom
beby ggelse. Tungtrafikken forbi eiendommen kan oppfattes som sjenerende. Dette kan
effektivt begrenses ved oppføring av skjermingstiltak, men er ikke et påkrevd tiltak som følge
av reguleringsplanen.
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6.12 Grunnvann

6.12.1 Innledning

Uttak av løsmasser på Kilemoen som planlagt foregår fra en sand/grus - avsetning som også
har store grunnvannsressurser. Grunnvann innenfor avsetningen som utnyttes per i dag
ligger nord for planområdet (Ringerike vannverk). Foreliggende vurdering omfatter Ringerike
vannverk og grunnvannsres sursene som ligger innenfor planområdet.

Tilgjengelige opplysninger om grunnvannsressursen innenfor reguleringsområdet er hentet
fra tilgjengelig kart, databaser og våre rapporter vedr. vannverket. Det er i tillegg gjort enkle
supplerende undersøkelser. Gr unnvannsressursen som utnyttes av Ringerike vannverk er
godt kartlagt.

Løsmassegeologi

Hele området (vannverk og masseuttaksområde) er en del av den store breelvavsetningen
på Kilemoen (se figur nedenfor). Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør.

Vannverksområdet med brønner ligger i nordlige deler av avsetningen der iskanten lå under
oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Her er det omfattende dødisterreng mens
deltaflaten forøvrig er relativ flat med enkelte erosjonsspor (elveløp) og lav e terrasser.

Tidligere undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen består av vekselvis sand - og
gruslag. I de sentrale deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens man i
den nordlige delen finner igjen grovere masser.

Aktuelle problemstillinger

Området for fremtidig masseuttak grens er til LNF - områder – område for grunnvann.
Det ligger en grunnvannskilde innenfor influensområdet. Fremtidig uttaksnivå må
avklares i forhold til grunnvannskilde og grunnvannstand.

Utredningsbehov

Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grun nvannmagasinets kapasitet
og eventuelle virkninger tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Fremtidig drift
vurderes opp mot ressursens beliggenhet og eventuelle avbøtende tiltak beskrives.
Det forutsettes en tett dialog med vannverket og NVE slik at begges interesser
ivaretas. Fare for forurensning utredes i ROS - analysen.
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Figur 53 : Løsmassekart (kvartærgeologisk kart) over Kilemoen og omegn.

6.12.2 Ringerike Vannverk

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Vannv erket
forsynes fra flere produksjonsbrønner (per i dag 5 filterbrønner i løsmassene) i dødisgroper
innenfor breelvavsetningen på Kilemoen. Årlig vannforbruk er i VREG registrert til om lag 2,8
mill. m3. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk på ca. 88 l/s. Vannverket oppgir at
eksisterende grunnvannsbrønner de siste årene har levert 80 - 90 l/s. Vannverket forsyner
boliger, næringsmiddelindustri, skoler, helseinstitusjoner, gårdsbruk og hytter /fritidsboliger
med mer.

Det er utarbeidet en klausuleringspl an med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til
vannverkets produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og aktiviteter
er knyttet til fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor. Vannverket,
med vist besk yttelse av grunnvannskilden, er godkjent av Mattilsynet.
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Figur 54 : Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten (revidert
6.3.2014)

Vannverket har produksjonsbrønner i to områder – ved Tjorputten (sone 0 i øst på figuren
ovenfor) og i en stor dødisgrop (sone 0 i vest på figuren ovenfor). Utstrekningen av
influensområdet for produksjonsbrønnene kan estimeres ut i fra beregninger av
influensradius under prøvepumping og fra registrert senk ning i magasinet ved drift av
vannverket.

Ved uttak fra produksjonsbrønnene i dødisgropa er det registrert senkning av
grunnvannsnivået i hele tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og
grunnvannsstrømmen går dermed mot produksjonsbrønnene i fra he le dette området.
Registreringer i observasjonsbrønn 1 50 m sør for Tjorputten viser grunnvannsnivå ned mot
kote 1 43,5 med totaluttak ca. 1 60 l/s.

Under drift av vannverket er det registrert svak senkning av grunnvannsnivået i en
observasjonsbrønn lengst sø r i sone II og influensområdet strekker seg derfor noe lenger sør
enn dette. Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel, ifølge observasjoner og
beregninger utført for vannverket, falle innenfor yttergrensen til tilsigsområdet i sør, dvs.
inne nfor sone III. Det gjelder også ved et framtidig omsøkt uttak på inntil 1 00 l/s.

Nydannelsen av grunnvann til vannverkets produksjonsbrønner vil hovedsakelig skje ved
infiltrasjon fra Begna, mens en mindre andel grunnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon på
avsetningen innenfor influensområdet. Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene
under uttak, vil mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse). Elveinfiltrasjonen
vil trolig stå for > 90 % av nydannelsen til magasinet. Det er estimert at omsøkte
uttaksmengde på inntil 1 00 l/s vil utgjøre kun 0,1 2 % av midlere vannføring i Begna.
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Betingelser for soneinndelingskart:
Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner ved Tjorputten. Brønnene ved Tjorputten er
prøvepumpet med ca. 70 l/s. Sam tidig uttak fra dødisgropa har vært 80 - 90 l/s, dvs. totalt
uttak har i en periode vært ca. 1 60 l/s. Foreliggende forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s fra brønnområdene i dødisgropa og Tjorputten (brønnområde
1 , 2 og 3). Sonegrensene her vil bli overført til et endelig plankart.

Det presiseres at det kun kan tas ut inntil 1 00 l/s fra brønnene ved Tjorputten ihht. Søknad
om konsesjon, (til behandling, NVE). Ved uttak fra produksjonsbrønnene i dødisgropa er det
registrert s enkning av grunnvannsnivået i hele tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA),
og grunnvannsstrømmen går dermed mot produksjonsbrønnene i fra hele dette området.

Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel, ifølge observasjoner og beregning er
utført for vannverket, falle innenfor yttergrensen til tilsigsområdet i sør, dvs. innenfor sone III.
Det gjelder også ved et framtidig omsøkt uttak på inntil 1 00 l/s.

Sone III, Det ytre verneområdet , omfatter arealer som vil kunne influere på grunnvanne ts
kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet som drenerer mot
tilsigsområdet). I forslag til beskyttelsesbestemmelser for sone III tillates uttak av grus, så
lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner.

6.12.3 Grunnvann inne nfor planområdet

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmasser innenfor planområdet.
Dette er grunnvann i breelvavsatte masser av sand og grus over fjell. På grunnlag av
tidligere kartlegginger og undersøkelser og også nye observasj oner er det her forsøkt å
karakterisere grunnvannsforholdene innfor planområdet. Med grunnvannsforhold menes
grunnvannsmagasinets eller forekomstens utstrekning, volum og egnethet for uttak av
grunnvann samt strømningsforhold og nivåvariasjoner. Dette er f orhold som er vesentlig ved
en konsekvensvurdering.

Utførte undersøkelser i 2013/14

Grunnvannsressursen innfor planområdet er lite kartlagt. Tidligere undersøkelser av
løsmassene ifm kvartærgeologisk kartlegging viser at den sørlige delen av Kilemoen bestå r
av vekselvis sand - og gruslag. I de sentrale deler er det påvist finsandmektigheter på over 60
meter, mens man i den nordlige delen finner igjen grovere masser. Planlagt masseuttak er i
de sentrale deler av Kilemoen.

Det ble på 1 970 og 80 - tallet gjort en kelte grunnvannsboringer med observasjoner av
lagdeling og dyp til grunnvann (undersøkelses - og observasjonsbrønner). Lokaliseringen av
disse er i utgangspunktet ikke oppgitt presist men vist på kart i figuren nedenfor. Ved
befaring i felt i august 201 3 bl e det gjort forsøk på å gjenfinne alle de gamle brønnene for i
første omgang logging av grunnvannsnivå. Kun brønn 3 og 6 ble gjenfunnet og stedfestet
med koordinater. Brønner med relevante grunnvannsdata er vist i tabell 30.
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Tabell 30 : Data for observasjonsbrønner

Brønn
nr

alder Total -
dyp

Dyp til
grunnvann
ved boring

Dyp til
grunnvann
2013

Kotehøyde
brønntopp

Kotehøyde
grunnvann

Lagdeling

1 ukjent 19 17,5 151 - 154? 134 - 137 Sand og grus
3 1978 90 57,5 53,90 197.03 143,13 Sa nd til 28 m

over finsand
4 1978 60 54 Ca 197 Ca 143 Sand og

finsand
Pb 4 4,70 149,7 143,6*
6 ukjent 28 26,7 Ca 194 Ca 167
8 10,10 155.45 145,35

* Grunnvannsnivå i Pb 4 er registrert i en periode med uttak på 160 l/s. Uttak ved drift av van nverket er inntil 80 –
90 l/s og konsesjon for uttak er maks 100 l/s.

Tabellen viser tidspunkt for boring, totaldyp under brønntopp (ca. terreng), dyp til grunnvann i
meter fra brønntopp ved bortidspunkt og nye observasjoner av grunnvannsnivå foretatt
augu st 2013, nivelleringer av brønntopp foretatt november 2014 samt lagdeling observert
ved boring. Alle brønner er boret i løsmasser og ingen av brønnene er boret til fjell.

Figur 55 : Kartutsnitt med lokalisering av eldre grunnvann sbrønner. Brønner med nye observasjoner av
grunnvannsnivå er vist med rødt (www.ngu)
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Figur 56 : Brønn 3 med koordinater

Figur 57 : Brønn 6 med koordinater

Figurene ovenfor viser brønnene med koordinater. A vvik i koordinater er oppgitt til 10 m
(GPS).

Nivå og strømning

Den naturlige grunnvannstrømmen ( ro - tilstand uten pumpebelastning) går fra
Begna/Tjorputten og mot sør - sørøst med en gradient på ca. 0,5 % (0,005). Grunnvannets
strømning innenfor Kilemoen er styrt av et lavereliggende elvenivå nedenfor et stryk i Begna
sørøst for Kilemoen. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk konduktivitet på 1x10- 3 m/s
(grusig grovsand), og en effektiv porøsitet på 20 % (sand/grus) blir hastigheten på den
naturlige gru nnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1
m/døgn i finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus.

I brønnområdet ved Ringerike vannverk ligger grunnvannsnivået på ca. kote 147 - 145 ved
ro - tilstand, dvs. uten uttak av grunnvan n. Dersom gradienten er den samme ned til
nordgrensen for planområdet som i vannverksområdet, vil grunnvannet her ligge på ca. kote
140 . Dette harmonerer i størrelsesorden med nivåmålinger gjort i brønner som ligger i
nordenden av planområdet (3 og 4, fig 5). Nye observasjoner i brønn 3 viser et
grunnvannsnivå på kote 143,13.

I sørenden av planområdet vil grunnvannet, basert på samme gradient ligge på kote 134 .
Også dette harmonerer med grunnvannsobservasjoner i brønn (1, fig 3) som ligger i
sørenden av pl anområdet (grunnvann på ca. kote 134 - 137).
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Observasjoner i brønn 6 indikerer at det også forekommer hengende grunnvann på ca. kote
167 i sentrale deler av Kilemoen. Det skyldes sannsynligvis lag med mye finsand/silt og lav
permeabilitet. Det kan ikke ut elukkes at det forekommer flere finstoffrike lag med periodisk
hengende grunnvann i sentrale deler av Kilemoen. Hengende grunnvann er lag med
vannmetning, ofte lokalt og også periodisk, som skyldes tettende lag høyt oppe i
avsetningen. Dette er grunnvann u ten interesse som vannressurs.

Karakterisering av grunnvannsmagasinet

Grunnvannsmagasinet i løsmasser innenfor reguleringsområdet er i svært liten grad
undersøkt og kartlagt. Ut fra tolkning av løsmassene, er det grunn til å anta at det ligger et
grunnvan nsmagasin med utstrekning under hele planområdet. Grunnvannsnivået ligger på
ca. kote 143 i nord og faller med en naturlig gradient til under ca. kote 137 i sørenden av
planområdet. Det er boret til ca. kote 87 innenfor området (brønn 2, fig 5) uten å påtr effe fjell.
Det indikerer at grunnvannsmagasinet har en mektighet på mer enn 55 meter. Dybden til fjell
er sannsynligvis størst langs en nord - syd - akse langs sentrale deler av planområdet.

Påviste løsmasser under grunnvannsnivå i nordlig del av planområdet består av relativt fin
sand (boring 3 og 4, fig 3). Det er grunn til å anta at massene i den sentrale og nordlig delen
av planområdet har relativt lav permeabilitet og at grunnvannsmagasinet i denne delen har
begrenset transmissivitet.

Dette er forhold s om gjør denne delen av grunnvannsmagasinet mindre egnet for utnyttelse
og uttak av større mengder grunnvann. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det forekommer
lag med grovere materiale med større potensiale for uttak av grunnvann i dypere deler av
grunnv annsmagasinet innenfor denne delen av planområdet.

Sør i planområdet er det ved gamle boringer påvist sand og grus. Det kan være potensiale
for uttak av grunnvann i lag med høy permeabilitet/transmissivitet innenfor denne delen av
planområdet.

Grunnvannskv aliteten i de deler av grunnvannsmagasinet som er kartlagt ved Ringerike
vannverk er god. På grunnlag av dette og ut fra løsmassenes sammensetning, er det grunn
til å forvente god grunnvannskvalitet med begrenset behov for vannbehandling ved
produksjon av drikkevann.

6.12.4 Vurdering av omfang og konsekvens

Planlagt masseuttak vil ikke gå ned til grunnvannsnivå og ikke påvirke grunnvannet direkte
med inngrep i grunnvannssonen. Ved uttak ned til kote 145 kan det påtreffes hengende
grunnvann noe som kan gi periodisk vannutslag i massetaket men for øvrig ikke er av
betydning.

Med uttak ned til kote 145 i nord og, som per i dag, ned til kote 140 i sør, vil det stå igjen i
størrelsesorden 2 - 3 m med umettet sone i nord der grunnvannet står høyest (ca. kote 143 -
142) og i sør der grunnvannet står på ca. kote 137 - 135 og der det er tatt ut masser til
dypeste nivå (kote 140).

Grunnvannsnivået styres i dag av nivået i Begna og i noen grad av nedbør innenfor området.
Endringene i nivå vil gå sakte og sannsynligvis gjensp eile årstidsvariasjoner mhp
elvevannstand og nedbør/infiltrasjon. Umettet sone er i dag på i størrelsesorden 50 – 60 m
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og grunnvannsnivå reagerer lite på nedbør som vil ha svært langs oppholdstid før det når
grunnvannet. En umettet sone på ned mot 2 m vil gi kortere oppholdstid for nedbør og
raskere svingninger i grunnvannsnivå enn tidligere fordi grunnvannet vil reagere på
nydannelse av grunnvann ved store nedbørsmengder og snøsmelting.

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyt telse av
underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert
vann når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon av
tilførte stoffer. En umettet sone ned mot 2 m vil gi betydelig reduser t naturlig beskyttelse av
grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser over
grunnvann.

6.12.5 Konklusjon

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke
grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike
vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av planområdet (B3) ligger minst 0,5 m
lavere enn grunnvannsnivået i beskyttelsessone II, selv under forhold med svært stort uttak
av grunnvann i vannverksområdet. Også grun nvannets strømningsretning i det meste av
sone III vil gå mot sør.

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger innenfor
planområdet. Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og
raskere grunnv annsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone. Gjenværende
beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. Også endringene i
grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne vurderingen er basert på at nedre del
av umettet son e og øvre del av grunnvannsmagasinet består av sand/finsand med gode
beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak av store mengder grunnvann.

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at muligheten framtidig
uttak av grunnvan n innenfor området begrenses forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig
beskyttelse i driftsfasen. Risiko for forurensing av grunnvannet i driftsperioden må avklares i
egen ROS - analyse.

Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten innenfor planområdet mhp
mulighet for uttak av større mengder grunnvann på en effektiv måte pga. innholdet av finstoff
i massene. Det avgjørende for uttaksmulighet vil være forekomsten av godt sorterte grove
masser og muligheten for etablering av produksjonsbrønner (filterbrønner).

6.12.6 Usikkerhet

Det er noe usikkerhet i observasjoner av grunnvannsnivå, men forholdet er ikke avgjørende
for foreliggende vurdering.

Det er stor usikkerhet mhp grunnvannsmagasinets karakter og egnet for uttak av grunnvann.
Avgjørende her vi l være utbredelse og mektighet av grove masser (mellomsand – grus)
egnet for uttak av grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør kartlegges før og
under framtidig drifting av masseuttaket.
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6.12.7 Forslag til tiltak

Grunnvannsressursen innfor planområde t bør kartlegges før og under videre uttak av
masser. Dette kan best gjøres ved etablering av undersøkelsesbrønner innenfor dagens
driftsområde (kote 140 – 145) og framtidig uttaksområde.

Vi vil anbefale at det bores minimum tre undersøkelsesbrønner ned t il fjell for uttak av
sandprøver og grunnvann innenfor planområdet. Boringene vil gi viktige opplysninger om
løsmassenes sammensetning og kvalitet, grunnvannsnivå og mulighetene for uttak av
grunnvann innenfor området. Omfanget av undersøkelser bør for øvr ig avgjøres i samråd
med kommunen/vannverket og på grunnlag av bl.a. en vurdering av behovet for framtid uttak
av grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.

Avhengig av grunnvannsmagasinets verdi vil det være viktig å beskytte dette best mulig.
Sko gsjord, organiske masser (torv) og jord med et visst innhold av organisk materiale som
tas bort ved utvidelse av massetaket bør brukes ved etablering av vegetasjon på avsluttede
arealer. Også masser som ikke benyttes til salg kan egne seg til oppfylling/is tandsetting etter
gjennomført masseuttak. Dette kan være finstoffrike masser (silt/finsand) fra massetaket som
normalt er masser med begrenset anvendelsesområde og verdi til annet bruk.
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6.13 Transport og trafikk

6.13.1 Bakgrunn

Kilemoen sanduttak skal planlegge s for en langsiktig drift av uttaksområdet. Det er ikke
planlagt at den daglige virksomheten ved Kilemoen sanduttak skal øke, dvs at trafikken til - fra
anlegget vil være som i dag. Planområdet har atkomst på Follummoveien som er tilknyttet
Fv. 172 med et v ikepliktkryss. Det viktigste krysset mht atkomsten til - fra Kilemoen området er
vikepliktkrysset med E16 ca. 500 m øst for planområdet.

6.13.2 Dagens situasjon

Dagens biltrafikk – ÅDT 2013

Kilemoen sanduttak har i dag en biltrafikk på ca 90 biler ÅDT, 30 personb iler og 60
lastebiler. Det er regnet med at 60 % av trafikken til - fra Sanduttaket går sydover på E16 og
at 30 % går nordover og østover på E16. Atkomsten til Kilemoen på Follummoveien som er
tilknyttet Fv172 med et vikepliktkryss. Krysset mellom Fv172 og E 16 er også et
vikepliktkryss, hvor trafikk til - fra Fv172 har vikeplikt.

Figuren nedenfor viser atkomstvegen til Kilemoen og dagens trafikk på atkomstvegene til
området, biler på årsdøgn ÅDT 2013 .

Aktuelle problemstillinger

For grustaket og eksisterende virksomheter vil planforslaget ikke medføre økt
trafikk. Trafikkbildet vil imidlertid vare over vesentlig flere år. Planlagt etab lering av
tørrmørtelfabrikk vil generere noe trafikk. Trafikksituasjonen etter at grustaket er
avsluttet er det nå ikke grunnlag for å gi nærmere vurderinger av.

Utredningsbehov

Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens virksomheter til Svelvik sand
vil bli beskrevet. Det skal redegjøres for evt. vesentlige endringer av dagens trafikk
på tilførselsvegsystemet med beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak. Det skal
vurderes hvordan planforslaget følger opp rikspolitiske retningslinjer for samordn et
areal - og transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet til klima og
energi blir fulgt opp.
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Figur 58 : Dagens biltrafik k på atkomstvegene til Kilemoen – biler ÅDT 2013.

Dagens ÅDT på vegene i Hønefoss er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Biltrafikken
til - fra Kilemoen sanduttak, og fordelingen av denne trafikken på vegnettet, er beregnet på ut
fra opplysninger fra Sve lviksand AS. Lastebiltransporten til - fra Kilemoen forde ler seg som
følger på vegnettet:

E16 syd - 60 %
E16 nord - 15 %
Fv. 172 syd - 5 %
Fv. 7 vest - 5 %

Figuren nedenfor viser biltrafikken på den delen av vegnettet i Hønefoss som har transport
med laste biler fra Kilemoen sanduttak. Lastebiler med transport til - fra Kilemoen sanduttak er
vist med blå tall.

Kilemoen sanduttak

760

960

1.7008.900

8.600

300
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Figur 59 : Dagens biltrafikk på vegene i Hønefoss nord – biler ÅDT 2013.

Dagens timetrafikk og krysskapasitet

Timetrafikken i k ryssene er beregnet ut fra dagens ÅDT, med en timeandel på 12 % på
lokalvegene, og med timeandel 10 % på E16.

Krysskapasiteten er beregnet med programmet SI DRA versjon 5.0, og følgende
beregningsdata for dimensjonerende time er presentert i figurene.

Kapas itetsutnyttelse - biltrafikk på tilfart til krysset / teoretisk kapasitet på tilfarten
Forsinkelse på bil - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil

Atkomstkrysset til Kilemoen

Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsin kelse på
tilfartene i atkomstkrysset til Kilemoen i dimensjonerende morgen - og ettermiddagstime
2013, og dagens kryssutforming.

Figur 60 : Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i atkomstkrysset til Kilemoen i M - time og E - time 2013.
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Atkomstkrysset Kilemoen har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest
belastning er det på tilfarten fra Follummoveien , med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,03 - 0,04
og 10 - 11 sekunder forsinkelse pr bil.

Kryss E16 - Fv172

Figu ren nedenfor viser beregnet timetrafikk og kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på
tilfartene i krysset E16 - Fv172 i dimensjonerende morgen - og ettermiddagstime 2013.

Figur 61 : Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i kry sset E16 - Fv172 i M - time og E - time 2013.

Krysset E16 - Fv172 har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest belastning
er det på tilfarten fra Fv172 i morgentimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,24 og 34
sekunder forsinkelse pr bil.

F iguren nedenfor viser utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av krysset
E16 - Fv. 172.
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Figur 62 : Dagens kryssutforming av krysset E16 - Fv172 som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen i M - time
og E - time 2013.

Trafikkulykker

Det har vært tre ulykker i krysset E16 - Fv172 i løpet av de 10 siste årene, to ulykker i 2005 og
en ulykke i 2011. To av ulykkene i krysset har som årsak venstresving fra E1 6 til Fv172,
foran møtende kjøretøy på E1 6 . Den ene av disse var en dødsulykke med MC. En ulykke
skyldes påkjøring bakfra på Fv172 ved nedbremsing inn mot E16.

Figuren nedenfor viser ulykker på E1 6 i krysset med Fv172, og ulykker på Fv172 ved
Kilemoen.
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Figur 63 : Ulykker siste 10 år i kryssområdet E10 - Fv172, og på Fv. 172 ved Kilemoen.

2005 - B 2005 - MC
20 11 - B

2005 - B

200 4 - S
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6.13.3 Situasjon i 2033

Dagens biltrafikk – ÅDT 2033

Kilemoen sanduttak planlegger ikke økning av den daglige virksomheten, slik at fremtidig
biltrafikk fortsatt vil være 90 biler ÅDT, 30 personbiler og 60 lastebiler. Det er regnet med at
60 % av trafikken til - fra Sanduttaket går sydover på E16 og at 30 % går nordover og østover
på E16 som i dag. Det er regnet med en generell trafikkvekst på vegene frem til 2033 på 28
%, i tråd med offisiell prognose for Buskerud.

Figuren nedenfor viser atkomstvegen til Kilemoen og fremtidig trafikk på atkomstvegene til
området, biler pr årsdøgn ÅDT 2033.

Figur 64 : Fremtidig biltrafikk på atkomstvegene til Kilemoen – biler ÅDT 2033.

Figure n nedenfor viser biltrafikken på den delen av vegnettet i Hønefoss som har transport
med lastebiler fra Kilemoen sanduttak. Lastebiler med transport til - fra Kilemoen sanduttak er
vist med blå tall.
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Figur 65 : Fremtidig biltrafikk p å vegene i Hønefoss nord – biler ÅDT 2033 (blå tall er lastebiler) .

Fremtidig timetrafikk og krysskapasitet

Timetrafikken i kryssene er beregnet ut fra beregnet ÅDT i 2033 (med generell trafikkvekst
33 %), med en timeandel på 12 % på lokalvegene, og med ti meandel 10 % på E16.

Krysskapasiteten er beregnet med programmet SI DRA versjon 5.0, og følgende
beregningsdata for dimensjonerende time er presentert i figurene:

Kapasitetsutnyttelse - biltrafikk på tilfart til krysset / teoretisk kapasitet på tilfarten
Fo rsinkelse på bil - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil

Atkomstkrysset til Kilemoen

Figuren nedenfor viser dagens timetrafikk og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på
tilfartene i atkomstkrysset til Kilemoen i dimensjonerende morgen - og et termiddagstime
2033.
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Figur 66 : Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i atkomstkrysset til Kilemoen i M - time og E - time 2033.

Atkomstkrysset Kilemoen har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest
bela stning er det på tilfarten fra Follummoveien , med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,04 - 0,07
og 11 - 12 sekunder forsinkelse pr bil.

Kryss E16 - Fv172

Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk og kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på
tilfartene i krysset E16 - Fv172 i dimensjonerende morgen - og ettermiddagstime 2033.

Figur 67 : Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i krysset E16 - Fv172 i M - time og E - time 2033.

Krysset E16 - Fv172 får fortsatt lav kapasitetsutnyttelse i alle de t re tilfartene. Høyest
belastning er det på tilfarten fra Fv172 i morgentimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse
0,36 og 44 sekunder forsinkelse pr bil.

Med redusert fartsgrense i kryssområdet, fra 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen fra Fv. 172
reduseres til ca 20 sekunder pr bil. Dette vil også øke trafikksikkerheten i krysset.

6.13.4 Konsekvensvurdering

Krysset Fv. 172 - Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT og Follum mo veien
har 30 0 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033
gir en beregnet trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to vegene.
Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta noe trafikkvekst.
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Krysset fv. 172 - E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 biler ÅDT (E16) og 370 biler ÅDT
(Fv172) , som gir lav belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en
beregnet trafikk på 11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene. Beregnet
kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv. 172
øker fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil. Med redusert fartsgrense i kryssområdet fra
dagens 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen for trafikk fra Fv172 reduseres til ca . 20 sekunder
pr bil.

6.14 Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetti ng

6.14.1 Vurdering

Kilemoen Sandtak ligger i Ringerike kommune og drives av Svelviksand AS, som også driver
sandtaket på Verket i Hurum. Selskapet har også et sandutsalg i Tønsberg.

Selskapet eies av Stangegruppen AS i Drammen, hadde i 2012 2 4 ansatte (23 ved utgangen
av 2010). Av disse var 1 1 knyttet til sandtaket i Hurum og de resterende 13 til Kilemoen. I
tillegg er 5 årsverk knyttet til mørtelfabrikken eiendom på Kilemoen.

Selskapet leverer sine produkter til bygg - og anleggssektoren. Samlet uttak av sand i 2012
var i størrelsesordenen 320 000 tonn eller ca. 200 000 m3.

Selskapet forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet. Det
antydes ca. 350 000 tonn per år, knapt 10 prosent mer enn dagens uttak (2012). Dette vil
neppe øke antall sysselsatte med mer enn 0,5 eller høyst 1 årsverk.

Selskapet hadde en samlet salgsinntekt på 64,5 mill.kr. i 2011 (56,0 mill.kr. i 2010 og 56,7
mill.kr. i 2009). Overskudd før skatt utgjorde i 2011 på 12 prosent av omsetningen (9 prosent
i 2010 og 1 7 prosent i 2009). Selskapets egenkapital utgjorde ved inngangen til 2012 70
prosent av samlet balanse. Selskapet har således en sunn økonomi med overskudd på
driften og høy egenkapitalandel1.

Selskapet betalte foretaksskatt til staten med 2,3 mill.kr. i 2 011 (1,5 mill.kr. i 2010 og 2,6
mill.kr. i 2009). Samlet lønnskostnad var samme år 14,3 mill.kr. Med fradrag av
arbeidsgiveravgift til staten (1,75 mill.kr.) og pensjonskostnader (0,5 mill.kr.) er de lokale
lønnsutbetalinger fra bedriften ca. 12,1 mill.kr. Av dette må ca. 50 % - 6,1 mill.kr. antas å
gjelde virksomheten på Kilemoen, hvor de fleste ansatte trolig skatter til Ringerike kommune
(og noen til omegnskommunene innenfor pendlingsomlandet). Regional kommune - og

1 Kilde: Brønnøysundregistrene: Selskapets årsberetninger for 20 10 og 2011

Utredningsbehov

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng ved å bruke statistisk oversikt fra Stangegruppen supplert med
kommunale (og eventuelle regionale data). Vurdere bidrag til fra
tiltaket/sysse lsetting i forhold til kommunal (og eventuelt regional) økonomi.
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fylkesskatteinntekt (antatt 13 % av løn nsinntekt) kan på det grunnlag beregnes til 1,6 mill.kr. i
2012.

Ca. 20 prosent av de som har ansettelse på Ringerike, pendler fra omkringliggende
kommuner2. Når vi også trekker fra fylkeskommunens andel, blir antatt skatteinntekt til
Ringerike kommune ca. 1 mill.kr. Et eventuelt økt uttak med 10 prosent kan gi Ringerike
kommunes skatteinntekter et lite løft på kanskje ca. 0,5 mill.kr.

I 2011 var det iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydel ig bidrag til sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i
underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket so m er direkte avtakere av
sandtakets produkter og som drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten
fremtidig drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet
i nærheten av et annet sandtak. Vi har ikke kunne tallfeste en slik eventuell tilleggseffekt.

6.15 Gjennomføring og istandsetting

Det vises til kapittel 6 - b eskrivelse av planforslaget og kapittel 7.3 landskapsbilde for
gjennomføring av planen og istandsetting av uttaksområdet .

Den lange tidshorisonten ti lsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket
er ferdig tatt ut. Mulig etterbruk kan imidlertid, avhengig av kommunens behov, for eksempel
være utbyggingsområder (næring/industri), deponiområde eller LNF/friluftsområde.
Kommuneplanen er det rette verktøyet for å avklare etterbruken på grunn av den lange
driftsperioden.

2 Kilde: SSB tabell 09893 Sysselsatte 15 - 74 år, etter arbeidssted og innpendling (K)

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand. Det skal
vurderes om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres og
eventuelt til hvilke form ål (blant annet vurdert ut fra driftsmessige/sikkerhetsmessige
hensyn). Det legges opp til bred medvirkning. Friluftslivs - og interesseorganisasjoner
samt Ringerike vannverk må spesielt inkluderes i prosessen med å vurdere hvilke
arealer som i ettertid ska l istandsettes og benyttes til de ulike formålene.

Mineralloven sikrer Direktoratet for Mineralforvaltning retten til å kreve driftsplan for
tiltaket samt føre tilsyn med masseu ttaket. Mineralloven med direktoratets tilsyn sikrer
naturmangfoldlovens § 12.
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6.16 Risiko og sårbarhetsanalyse

6.16.1 Bakgrunn

I følge plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko - og sårbarhetsa nalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS -
analysen skal ivareta dette kravet.

Planforslaget legger til rette for drift av sand - og grusuttak, samt produksjon av varer knyttet
til sand og grus som råvare. For nærmere detaljer om planområdet vises det til
planbeskrivelsen.

6.16.2 Metode

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste b asert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB3.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en gen erell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen ). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i pl anområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en
hendelse har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har
middels stort omfang.
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har
lite omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sja nse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100. år; en hendelse har marginalt omfang.

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser:

Personskade Miljøskade Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

3 Systematisk samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).
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3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings -
krevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1 .

Tabell 31 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte.
Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødv endig.
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Analysen er utarbeidet på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og
kilder som er angitt i kap. 5.

6.16.3 Overordnet risikosituasjon

I følge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanen for Ringerike kommune til
perioden 201 3 - 2025 skal det utarbeides en ROS - analyse som vil ligge til grunn for
kommunens planlegging. Det ligger ingen føringer i gjeldende kommuneplan i forhold til
risiko og sårbarhet som vedrører driften av sanduttaket på Kilemoen.

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn .

Det er utarbeidet beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets
produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og aktiviteter er knyttet til
fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor. Vannverket, med vist
beskyttelse av grunnvannskilden, er godkjent av Mattilsynet. Planområdet for sanduttaket på
Kilemoen grenser i nord til sone III.
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Figur 68 : Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved T jorputten (revidert
6.3.2014)

6.16.4 Uønskede hendelser, risiko og tiltak

6.16.5 Analyseskjema

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.

Tabell 32 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø - /isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Ti devannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radon Nei

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

11. Annen naturrisiko Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm

Medfører planen/tiltak et fare for skade på:

12. Sårbar flora Ja 2 3 Se kap. naturmiljø i
planbeskrivelsen og kap. 4.2
nedenfor.

13. Sårbar fauna/fisk Nei

14. Naturvernområder Nei

15. Vassdragsområder Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Ja 4 1 3 kullgroper innenfor
plano mrådet er identifisert.
Se kap. 4.2

17. Nyere tids kulturminne/ - miljø Nei

18. Viktige landbruksområder
( både jord - /skogressurser og
kulturlandskap )

Nei

19. Parker og friluftsområder Ja 4 2 Høy bruksfrekvens i plan - og
influensområdet i dag. 2/3
av den fl ate moen
forsvinner, se kapittel
friluftsliv i planbeskrivelsen.
Se også kap. 4.2.

20. Andre sårbare områder Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:

21. Vei, bru, knutepunkt Nei Atk omst til området vil bli fra
eksisterende atkomst fra
Follummoveien.

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei

23. Sykehus/ - hjem, andre inst. Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning Ja 1 3 I vest grenser planområde t
til en 22 kV høyspenttrasé.
Hensynssone innarbeidet på
plankart og bestemmelser.

26. Vannforsyning og avløpsnett Nei Tiltaket kan gjennomføres
uten å påvirke Ringerike
vannverks vannforsyning.
Se også pkt. 33.

27. Forsvarsområde Nei

28. Tilfluktsrom Nei

29. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

30. Kilder til akutt forurensning
ved planområdet

Nei

31. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Nei Se pkt. 33

32. Kilder til permanent
forurensning ved
planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Ja 1 3 Diesel - oljelekkasje fra tank
eller maskiner. Driften skal
foregå i henhold til
forurensningsforskriften.
Tiltaket ligger utenfor
influensområdet til Ringerike
Vannverk, men på en antatt
grunnvannsforekomst. Se
også kap. 4.3.

34. Forurenset grunn Nei

35. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

36. Område for avfallsbehandling Nei

37. Luftfo rurensning (støv) Ja 3 1 Dagens drift videreføres.
Støvmålinger viser at
støvnedfallskonsentrasjonen
er under grenseverdien gitt
av forurensningsforskriften

38. Kilder til støybelastning ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

39. Planen/tiltaket medfører økt
st øybelastning

Ja 3 1 Dagens drift videreføres.

40. Høyspentlinje
(elektromagnetisk stråling)

Ja 1 1 Planområdet grenser til
høyspentlinjer.

41. Skog - /lyngbrann Nei

42. Dambrudd Nei

43. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i v annstand mm

Nei

44. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Ja 1 2 Uttaksskråninger. Driften
sikres i hht mineralloven.

45. Oljekatastrofeområde Nei

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

47. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 2 2 Se kap. 4. 3

48. Ulykke med gående/syklende Ja 2 2 Se kap. 4.3

49. Andre ulykkespunkter langs
veg.

Nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

Nei

51. Er det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei

52. Annen virksomhetsrisiko Nei

Tabell 33 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 16 19

3. Sannsynlig 37, 39

2. Mindre sannsynlig 44, 47, 48 12

1. Lite sannsynlig 40 33

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Det er identifisert én slik
hendelse/situasjon i planområdet (hendelse 12). Risikosituasjonen oppsu mmeres i
etterfølgende kapitler.

6.16.6 Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Hendelse 12 . 70 % av biologisk verdifull sandfuruskog ivaretas, som følge av en reduksjon
av område for råstoffutvinning i planforslaget. Den største andelen av A - lokaliteten med
verdif ull sandfuruskog ligger utenfor planforslaget og vil bestå slik den er i dag.

Hendelse 16 . Undersøkelse gjennomført av Buskerud fylkeskommune avdekket tre
automatisk fredete kulturminner (kullgroper). Buskerud fylkeskommune vil søke
Riksantikvaren om frigi velse av kullgropene.

Hendelse 19 . Tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen vil gradvis reduseres i størrelse, og
tiltaket vil på sikt påvirke bruken av området. Kilemoen vil bli noe mindre attraktiv for
orienteringsidretten. Det finnes arealer for f riluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men
her er terrenget mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. Støybidraget gir friluftsområdet
noe redusert attraktivitet, men vil trolig påvirke bruken av området marginalt.

Avbøtende tiltak kan være å opparb eide en øst - vest - tverrforbindelse nord for planområdet
som erstatter dagens tverrforbindelse i planområdet i tillegg til å forbedre
adkomstforholdene/tilgjengeligheten til friluftsområdet. Dette kan for eksempel være å
tilrettelegge for innfartsparkering langs eksisterende skogsbilveger.

6.16.7 Virksomhetsrisiko

Hendelse 33. Lagring/påfylling av olje/drivstoff skal foregå på sikkert sted for å unngå
forurensning til grunn. Maskiner/kjøretøy parkeres ved maskinhallen utenom driftstiden.
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Hendelse 37 . Måleresultate ne ligger godt under kravene i forurensningsforskriften.

Hendelse 40 . Planområdet grenser til høyspentlinjer.

Hendelse 44 . Uttaksskråninger sikres i hht mineralloven.

Hendelse 47 . Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning. Generell trafikkvekst frem til 2033 gir
fortsatt en god trafikkavvikling i krysset fv.172 - Follummoveien og krysset kan ta betydelig
trafikkvekst.

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv.172 - E16 er fortsatt lav i år 2033, men
forsinkelsen for biler fra fv.172 øker. Vurdering ene er knyttet opp mot den generelle
ulykkesrisikoen på vegnettet.

Hendelse 48 . Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.
Det antas et lavt antall gående og syklende langs fv. 172 og Follummoveien.

6.16.8 Kilder

Oversikt over nas jonale databaser:

www.skrednett.no
Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007 - 2019
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til
perioden 2013 - 2015, datert 27.02.2013.
Opplysninger som fremgår av planbeskrivelsen

7 S AMMENSTILLING AV KON SEKVENSER

7.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell

TEMA BESKRIVELSE AV VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS

Landskapsbilde Verdivurdering : Samlet vurderes området å ha middels til
liten landskapsverdi .

Omfangsvurder ing : Tiltaket berører deler av moreneryggen
som et viktig landskapselement, men østre side av den
karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen
er viktig å bevare for å etterlate spor av det
kvartærgeologiske landskapet. Ryggen fungerer også som
en visuell skjermingssone sett fra øst, slik at tiltaket ikke blir
synlig sett fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.
Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og
hvor man befinner seg i forhold til planområdet. Fra nord er
uttaket mindre syn lig enn fra sør/øst hvor terrenget er
høyere. Eksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og
Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger høyere i terrenget.
Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller
boligområdene på Hen på grunn av skjermende vegetasj on
og fordi områdene ligger på nivå med, eller lavere enn,
selve uttaksområdet.
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Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med
en senkning av terrenget. Etter avbøtende tiltak slik som
naturlig revegetering av skråningene, vil uttaksområdet b li
mindre eksponert mot omgivelsene og på sikt gli inn som en
naturlig del av den skogkledde åssiden sett fra avstand.
Oppsummert vil tiltaket få middels negativt omfang for
landskapsbildet som gir middels til liten negativ
konsekvens ( -- / - ).

Nærmiljø og friluftsliv Verdivurdering: Planområdet vurderes til å ha middels til
stor verdi . Dette begrunnes med at deler av planområdet
brukes svært ofte/av svært mange og at området er særlig
godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av
planom rådet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter
(eksisterende masseuttak), og dette trekker verdien noe
ned.
Influensområde t brukes hele året til turgåing, trening,
or ientering , plukking av bær eller s opp og til skiturer .
Influensområdet vurdere s samlet til å ha middels til stor
verdi .

Omfangsvurdering: Støyberegninger viser at all bebyggelse
og mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor
støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og støybidraget
vil ikke påvirke bruken av området i betydelig grad .
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall ved målestasjonene.
Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for
friluftsliv i selve planområdet da et viktig område for friluftsliv
på sikt går tapt.
I influens området vil tiltaket få middels til stort negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på
Kilemoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke
bruken av området. Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv
for orienter ingsidretten. Det finnes arealer for friluftsliv i
Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget
mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens.

Konsekvensvurdering: Konsekvensgraden er vurdert som
stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i
influensområdet.

Naturmiljø Verdivurdering: Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt
som en svært viktig naturtypelokalitet (A - verdi) og området
er vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene
i Ringerike.

Omfangsvurdering : Det foreligger utr edning av naturmiljø i
form av Notat; Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen
2015 . Av dette notatet fremgår det at dersom 70 - 100% av
lokaliteten sandfuruskog står igjen, vil verdien med stor
sannsynlighet ikke endres. Notatet har vært diskutert med
Tor E rik Brandrud fra NINA, som har vært med på å
kartlegge naturtypen i Norge. Forslag til nytt uttaksområde
BSM1 i planforslaget for Kilemoen sanduttak sikrer at 70 %
av lokaliteten med sandfuruskog blir bevart.
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Sandfuruskogen på Ringerike blir som følge av
p lanforslaget redusert fra dagens størrelse på 1155 daa til
et areal på ca. 805 daa.

Konsekvensvurdering: Tiltakets konsekvens er vurdert som
liten negativ, da 70 % av biologisk verdifull sandfuruskog
ivaretas. Den største andelen av A - lokaliteten med verdi full
sandfuruskog utenfor planforslaget vil bestå slik den er i
dag.

Naturressurser

Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune utførte i september/oktober 2010
arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9.
Det ble funnet tre a utomatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet . Alle tre funn er kullgroper. Buskerud
fylkeskommune har søkt Riksantikvaren om frigivelse av
kullgropene slik at tiltaket kan gjennomføres . To av
kullgropene vil bli liggende utenfor uttaksområde, og vil
sikres med hensynssone. F or kullgrop med id 138745 som
blir liggende innenfor område for råstoffutvinning er det gitt
dispensasjon og denne k an fjernes uten vilkår om
arkeologisk utgraving .

Forurensning (støy, støv) Støv: Det registreres generelt lav konsentrasjon av
mineralsk støvnedfall ved begge målestasjonene for de
måleperiodene som er gjennomført. Med unntak av en liten
overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte
verdier lavere enn grenseverdien i forurensningsforskriften,
dvs. < 5 g/m2/30d.

Basert på de utførte støvmålingene forventes det at
støvnedfallsproblematikken ikke blir betydelig forverret for
fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon.
Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske
forhold etter h vert som dette evt. skulle være
nødvendig/aktuelt.

Støy : Beregningsresultatene viser at eksisterende
støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede
støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB
margin for situasjonene som er beregnet .

Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket
er størst mot sør og sørøst der det er åpent og lite
skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å
begrense avgitt støy til omgivelsene.

Forskjellen mellom dagens situasjon og fre mtidig sitasjon
blir hovedsakelig at de mobile støykildene driftes lenger inn
i bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre
transportvei.
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Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en
tilnærmet tilsvarende støybelastning for en fremtid ig
driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de
dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor
produksjonsområdet beholdes.

Grunnvann Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan
gjennomføres uten å påvirke grunnvannsuttaket og den
d elen av grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner
Ringerike vannverk Kilemoen.

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke
grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet.
Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse
og noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved
fjerning av det meste av umettet sone. Gjenværende
beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.
Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne
aksepteres. Denne vurderingen er basert på at nedre del av
umettet sone og øvre del av grunnvannsmagasinet består
av sand/finsand med gode beskyttelsesegenskaper og
begrenset mulighet for uttak av store mengder grunnvann.

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan
gjennomføres uten at muligheten framtidig u ttak av
grunnvann innenfor området begrenses forutsatt at
grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse i driftsfasen. Risiko
for forurensing av grunnvannet i driftsperioden må avklares i
egen ROS - analyse.
Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforek omsten
innenfor planområdet med hensyn på mulighet for uttak av
større mengder grunnvann på en effektiv måte.

Transport og trafikk Krysset Fv. 172 - Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960
biler ÅDT 300 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.
Generel l trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet
trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to
vegene. Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta
betydelig trafikkvekst.
Krysset Rv172 - E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 biler
ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.
Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet
trafikk på 11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to
vegene. Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i
krysset er fortsatt lav, men forsinkelse n for biler fra Fv. 172
øker fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil. Med redusert
fartsgrense i kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t
kan forsinkelsen for trafikk fra Fv172 reduseres til ca 20
sekunder pr bil.

Samfunnsmessige
konsekvenser

Det er 1 3 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen.
Selskapet forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet fra
det utvidede uttaksområdet, og antall sysselsatte vil neppe
øke.
Selskapet har en sunn økonomi med overskudd på driften
og høy egenkapitalandel. Selska pet betalte foretaksskatt til
staten med 2,3 mill.kr. i 2011 Samlet lønnskostnad var
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samme år 14,3 mill.kr. Med fradrag av arbeidsgiveravgift til
staten og pensjonskostnader er de lokale lønnsutbetalinger
fra bedriften ca. 12,1 mill.kr. Antatt skatteinntek t til Ringerike
kommune er beregnet til ca. 1 mill.kr. i 2012.
Virksomheten gir ikke noe stort og betydelig bidrag til
sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i underskogen
av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort
bidrag til verd iskapningen og skatteinntektene i regionen.
Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket
som er direkte avtakere av sandtakets produkter og som
drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten
fremtidig drift i sandtaket kan disse virk somhetene bli
tvunget til å flytte til annen beliggenhet i nærheten av et
annet sandtak. Vi har ikke kunne tallfeste en slik eventuell
tilleggseffekt.

Gjennomføring/Istandsetting
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7.2 Avbøtende tiltak

TEMA Avbøtende tiltak
Landskapsbilde
Nærmiljø og fr iluftsliv Det bør opparbeides en øst - vest - tverrforbindelse

nord for planområdet som erstatter dagens
tverrforbindelse i planområdet.

Naturmiljø Ingen tiltak
Naturressurser Ingen tiltak
Kulturminner og kulturmiljø Ingen avbøtende tiltak.
Forurensning (støy, støv) Støv: Målte verdier er i hovedsak lavere enn

grenseverdien i forurensningsforskriften, dvs. < 5
g/m2/30d, og tiltak er følgelig ikke påkrevd. Fordi boligen
Fol lummoveien 8 er relativt vegnær og derfor utsatt for
oppvirvlet støv fra veg og det vurderes å innføre noen
enkle tiltak for å begrense støvnedfall dersom det skulle
vise seg nødvendig:

Tildekking av last, alternativt vanning/spyling av
last og kjøretøy. D ette er etablert!
Feierutiner på Follummoveien.

Støy: Trafikk til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert
sett et støybidrag under grenseverdien for gul støysone.
Med utgangspunkt i grenseverdiene i T - 1442 og utførte
beregninger av vegtrafikkstøy og indu stristøy utøses
ikke krav om støyr eduserende tiltak.

Grunnvann Grunnvannsressursen innfor planområdet bør
kartlegges under videre uttak av masser. Dette
kan best gjøres ved etablering av
undersøkelsesbrønner innenfor dagens
driftsområde (kote 140 – 145) o g framtidig
uttaksområde.
Det anbefales å bore minimum tre
undersøkelsesbrønner til fjell for uttak av
løsmasser og grunnvann innenfor planområdet.
Boringene vil gi viktige opplysninger om
løsmassenes sammensetning og kvalitet,
grunnvannsnivå og mulighete ne for uttak av
grunnvann innenfor området.
Omfanget av undersøkelser bør avgjøres i
samråd med kommunen/vannverket og på
grunnlag av bl.a. en vurdering av behovet for
framtid uttak av grunnvann som vannforsyning til
Hønefoss og omegn.
Avhengig av grunnva nnsmagasinets verdi vil det
være viktig å beskytte dette best mulig.
Skogsjord, organiske masser (torv) og jord med
et visst innhold av organisk materiale som tas
bort ved utvidelse av massetaket bør brukes ved
etablering av vegetasjon på avsluttede areale r.

Transport og trafikk Ingen tiltak foreslås
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Samfunnsmessige
konsekvenser

Ingen tiltak foreslås

Gjennomføring/Istandsetting Området ryddes og settes i stand i henhold til
avslutningsplan. Denne planen er en del av
driftskonsesjonen i henhold til mine ralloven.
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av
masseuttaket) vurderes i kommuneplan og ny
reguleringsplan når driften nærmer seg slutten.
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9 VE D LE GG

Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser

Begrep Benevning Forklaring

Etterklangstid, T s Etterklangstiden, T er den tiden de t tar for lydtrykknivået å avta med 60 dB
etter at en lydkilde er blitt stoppet, m.a.o. er det tiden det tar for lyden å dø ut i
et rom. Angis i sekunder, [s].

Feltmålt veid
lydreduksjonstall, R`w

dB Lydreduksjonstallet beskriver en konstruksjons evne ti l å isolere mot
luftlydoverføring (tale, høytalerlyd o.l.) mellom to rom. Jo større verdi av veid
lydreduksjonstall desto bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot luftlyd.
Angis i desibel, [dB].

Feltmålt veid normalisert
trinnlydnivå, L`n,w

dB Tr innlydnivået beskriver en konstruksjons evne til å overføre lyd fra fottrinn,
dunking, o.l. i bygninger. Jo lavere verdi av veid normalisert trinnlydnivå desto
bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot trinnlyd. Angis i desibel, [dB].

A - veid lydtry kknivå dBA Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA, angitt i
dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle dBA - verdier, men i daglig
språk brukes ofte støynivå.

A - veiet, ekvivalent støynivå
for dag - kveld - natt

LDEN A - veid e kvivalent støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB /
5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag:
07 - 19, kveld: 19 - 23 og natt: 23 - 07

A - veide nivå som
overskrides 5 % av tiden,
Fast

L5AF L5AF er det A - ve ide nivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs.
et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser

Desibel dB Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel bruke s på to måter:
1) For å angi forholdet mellom to størrelser
2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en referanseverdi.

Ekvivalent lydnivå Lekv,T

LA,ekv,T

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall, f.eks. 1
minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Noen ganger markeres at
det er A veid verdi ved en A foran ekv. Normalt er det underforstått.

Fritt felt Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende bygninger
eller egen fas ade). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i
fra lydkilden. Vi snakker ofte om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved
bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke lydnivået

Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.
Maksimalt lydnivå Lmaks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke - konstant lyd. Lmaks er svært

følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant som skal brukes,
hvilke topper som skal inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste
definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden
for vegtrafikkstøy (1996) har definert Lmaks til det nivået som overskrides en viss
prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi.

Støy Uønsket ly d. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd som
forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn

Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som ekvivalent - og
maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.

Vei ekurve – A A Standardisert kurve (I EC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike
frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste
vurderinger av støy. A - kurven framhever frekvensområdet 2000 - 4000 Hz

Veiekurve – C C Standardisert kurve (I EC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved høye
nivåer. C - kurven har bare en svak demping av de aller laveste og høyeste
frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, bygningsakustikk.
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Notat  
 

Til: Formannskapet 

Kommunestyre 

 

Fra: Rådmann 

   

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1015-70 4771/17 PLN 344 07.02.2017 

Avklaringer i samband med 2. gangs behandling Kilemoen grusuttak 

Revegetering av sanduttak 
 

I samband med 2. gangs behandling av Kilemoen sanduttak kom det opp spørsmål omkring 

revegetering av uttaksområde etter at grusen er tatt ut, samt ivaretagelse/lagring av 

toppmasser. 

 

Rådmann vil her gi en kort redegjørelse for dette: 

Rådmann fremmer forslag om at uttaksområdet skal revegeteres med stedegen vegetasjon 

rundt uttaksskråningene ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for de enkelte delene av 

uttaksområdet. Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres gjennom driftsplan 

som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning samt reguleringsbestemmelse. 

Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. I henhold til planforslaget vil 

uttaksretningen deretter gå mot sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens 

uttaksområdet. Dvs. at revegetering først starter nord i planområde, mot vegetasjonsskjerm 

GV.  

Uttaksområde skal tilrettelegges for revegetering, dvs. at grusflatene skal tildekkes med et 

topplag med skogsjord/humus. Avgjørende for godt vekstforhold er hvor drenerende grusen er 

under toppdekke. Dreneres det for godt vil revegeteringen ta lang tid. Spireplantene vil tørke 

ut. Legges forholdene til rette og det er godt med finstoff i grusen, god kapilærevne og med et 

toppdekke av skogjord/humus vil det være godt tilrettelagt for revegetering. Det vil være frø i 

jorda og skogsplanter sprer seg lett fra frø og sporer fra omkringliggende vegetasjon; dette 

gjelder både bunn, busk og trevegetasjon.  

Ved revegetering skal det etterstrebes bruk av stedegen vegetasjon og da også viktig å benytte 

seg av vekstjord fra stedet. Vekstjord som fraktes inn kan inneholde frø og planterester fra 

svartelistede planter og bidra til en uønsket spredning av disse. Hovedregel ved istandsetting 

med bruk av stedegen vegetasjon, er at dette skal foregå uten tilsåing. Vegetasjonen skal 

utvikle seg fra frø som naturlig finnes i toppjorda og ved naturlig innvandring av arter gjennom 

frø eller planterester fra tilstøtende områder. For å legge til rette for naturlig revegetering må 

toppjordlaget/vekstmassene skaves av og mellomlagres i lave ranker i anleggsperioden. Ved 

istandsetting legges toppjorda løst tilbake slik at det dannes små groper og forhøyninger, 



 

 

gjerne med innslag av stein og vegetasjonsflak. Dette vil bidra til gode mikroklimatiske forhold 

som fremmer vegetasjonsetablering.  

Frøbank er reserven av frø som mange arter har i jorda. Populasjonen av en plante på et sted 

består derfor gjerne av spirte individer i ulike aldersklasser, og av en frøbank, dvs. frø som 

ligger i hvile. Frøene ligger i hvile og kan spire når indre eller ytre betingelser er tilfredstillende. 

Frø som lagres tørt og kaldt kan beholde spiredyktigheten i lang tid. 

Dersom det blir behov for å så, bør det benyttes stedegent frømateriale. 

Blir arbeidene med revegetering gjort riktig, og uten spesiell tørke, vil mye av vegetasjonen 

være etablert etter 3 år. Uten tiltak kan det ta lang tid, spesielt om uttaket ligger soleksponert. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-18  Arkiv: PLN 379  

 

Sak: 5/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken utsettes. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører fremmet utsettelsesforslag. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-15  Arkiv: PLN 379  

 

Sak: 5/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Forslag til reguleringsplan for Hensmoen grusuttak sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som 

har tilknytning til virksomheten, bygninger oppføres med maksimal 

mønehøyde/gesimshøyde på 12 m. BRU 1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. kote 

185. 

4. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 170. Uttak under kote 

170 vil kreve ny reguleringsplan. 

 

5. Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 

06.00 – 14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 

22.00) tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet rådmannens alternative vedtaksforslag til pkt. 4, med 

korrigering: 

«Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og 

sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 170. Uttak under kote 170 vil 

kreve ny reguleringsplan.» 

 

Protokolltilførsel i sak 5/17 fra Stein-Roar Eriksen (Ap)) – følger protokollen. 
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Avstemming: 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

 

Rådmannens forslag til pkt 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannes forslag til pkt 4 ble satt opp mot Rådmannens alternative forslag med 

korrigeringer, fremmet av Stein-Roar Eriksen (Ap). Forslaget fra Stein-Roar Eriksen (Ap) ble 

vedtatt mot 3 stemmer (FrP, Sp og MDG) som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 14/286-12   Arkiv: PLN 379  

 

379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen – 1. gangs behandling 
 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Forslag til reguleringsplan for Hensmoen grusuttak sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som 

har tilknytning til virksomheten, bygninger oppføres med maksimal 

mønehøyde/gesimshøyde på 12 m. BRU 1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. 

kote 185. 

 

4. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå. 

 

5. Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 

06.00 – 14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 

22.00) tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Formannskapet vedtok 15.10.13, sak 135/13, fastsetting av planprogram for detaljregulering 

nr. 379 Hensmoen grusuttak. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området 

skal ivareta miljø- og samfunnsinteresser, sikre nasjonalt viktige sand- og grusressurser samt 

gi rammer for videre drift av masseuttak. 

 

Uttaksområde i planforslaget tilsvarer et volum på ca. 29 millioner tonn. Planforslaget har et 

nedre uttaksnivå begrenset til 2 m over grunnvannsnivå. Planområdet er på totalt 900 daa og 



omfatter eksisterende virksomhet og fremtidig uttaksområde. John Myrvang AS og 

NorStone AS vil drive hver sin del av uttaket, med henholdsvis årlig uttak på 300 000 tonn 

og 150 000 tonn. Levetiden for uttaket er henholdsvis anslått til 75 og 43 år. 

 

Det kom inn totalt 13 merknader til oppstart og offentlig ettersyn av planen, samt 3 

innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om planoppstart og 

offentlig ettersyn av planprogrammet. Disse omhandler blant annet ønske om å sikre uheldig 

nivå av støy/støv til nærområdet, tap av friluftsområde og skjerming av denne verdien, 

hensyn til eksisterende bebyggelse og nærmiljø samt forhold knyttet til transport og trafikk. 

I tillegg rettes det kritikk mot kommunens medvirkningsprosess da arealet ble avsatt til 

masseuttak i kommuneplanen i 1991.  

 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort suppleringer i planprogrammet og følgende 

temaer er tatt videre fra merknader og innarbeidet i planforslaget: 

- Nærmiljø og friluftsliv er supplert med vurderinger knyttet til barn og unges 

interesser. 

- Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold 

knyttet til Storetjern og Vesletjern 

- Transport og trafikk er supplert med krav om vurdering av tilgjengelighet til 

kollektive transportmidler og gang- og sykkelveier. 

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter (f.eks. med hensyn til støy og støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 

tiltak er innarbeidet i planforslaget. Tiltakets konsekvenser for friluftsliv er et av 

utredningstemaene i konsekvensutredningen. 

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-

analyse er tilstrekkelig gjennomarbeidet.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på østsiden av 

elva Begna og på vestsiden av E16. Deler av planområdet består i dag av grusuttak og 

virksomheten tilknyttet driften bebyggelse og veger. Gjenværende deler av planområdet som 

ikke er berørt av uttaket består av furuskog. 

 

Det er tatt ut sand på Hensmoen siden 1935. John Myrvang AS har drevet forekomsten siden 

1954. Virksomheten har i dag 19 årsverk, herav 7 sjåfører. Grusuttaket er et av de største på 

Østlandet, og har det meste av sin leveranse til større betongprodusenter på Ringerike, 

Oppland og Oslo-regionen. Årlig uttaksmengde er 200 000-250 000 tonn. Det er tre 

industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. 

Disse bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. En av disse ligger innenfor 

planområdet.  

 

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grusuttak med grunneier på tilgrensende 

eiendom gnr. 92/2/2. 

 



Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og mineralsammensetning. Sand og grus fra 

forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål. Forekomsten på Hensmoen rangeres 

som nasjonalt viktig. 

 

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt 

masseuttak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset 

til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs. 

 

Planområdet brukes mye til friluftsaktiviteter og er egnet som turterreng, sommer som 

vinter. Ingen naturlokaliteter eller rødlistearter er registrert innenfor planområdet. 

 
Planforslaget 

Forslag om detaljregulering for Hensmoen grusuttak er mottatt fra Asplan viak AS på 

vegner av John Myrvang AS og NorStone AS. Planforslaget som foreligger til behandling 

består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000, merka 1. gangs behandling. 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, merka 1. gangs behandling. 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredning, datert 19.09.16 

 

Hensikten med planarbeidet er:  

1. Ivareta miljø- og samfunnsinteresser 

2. Sikre sand- og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttak. 

 

Planområdet er på totalt 900 daa og omfatter eksisterende virksomhet og fremtidig 

uttaksområde. John Myrvang AS og NorStone AS vil drive hver sin del av uttaket. John 

Myrvang AS forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet og antyder årlig uttak på ca. 

300 000 tonn. NorStone AS forventer årlig uttak på ca. 150 000 tonn. Årlig uttaksmengde 

kan variere noe grunnet svingninger i bygge- og anleggsvirksomheten. Levetiden for uttaket 

er stipulert ut fra årlig uttak og anslått til henholdsvis 75 år og 43 år. 

 

Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU1 skal dagens terrengnivå 

på ca. kote 185 opprettholdes. Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning 

BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

 

Til orientering benyttes begrepet kote når vi omtaler terrengnivå. Kote eller høydekurve 

markerer høydenivå i terreng i forhold til referansehøyde, i dette tilfelle høyde over havet. 

BRU2 i plankart ligger i dag på ca. kote 200, mens BRU1 ligger på ca. 185. Grunnvannsnivå 

ligger ca. på kote 175 under Vesletjern og i snitt på kote 153 under uttaksområde BRU2.  

På side 113 i planbeskrivelsen finnes det illustrasjoner som viser skjematisk snitt fra Begna 

til Vesletjern, samt profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern og i rett linje gjennom dagens 

masseuttak. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes som privat reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1.  

I vest avgrenses planområdet av skråning ned mot Begna, i nord og øst avgrenses 

planområdet av skogsområder.   

Grunneiere i planområdet er for gnr. 271/8 Erik Christoffer Heen og for gnr. 92/2/2 Sven 

Brun.  



 

Avgrensningen inkluderer følgende: 

1. Uttaksområde tilsvarer arealer avsatt i kommuneplanen til nåværende og fremtidig 

masseuttak 

2. Buffersone på 80 meter mellom uttaksområdet og industriområdet i nordøst 

opprettholdes i planforslaget i henhold til kommuneplanen. 

3. Planen inkluderer område for industri (arealformål 1340) på eiendom gnr. 271/286. 

 

Det fremgår av fastsatt planprogram at boligeiendom gnr. 271/122 vil inngå i planområdet; 

dette er endret, denne eiendommen vil ikke inngå i plan. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert.  

Nærliggende reguleringsplaner ligger i nordvest; Industriområdet på Hensmoen (planID 

150-05) samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planID 163).  

 

Gjennomføring og istandsetting 

Skissert prinsipp for gjennomføring er i korte trekk følgende: 

I første fase vil NorStone AS ta ut sitt volum ned til kote 170 i løpet av 36 år, forutsatt at 

grunnvannet ligger 2 m lavere. Istandsetting/revegetering av arealet skal skje når John 

Myrvang AS har tatt ut sitt volum, ned til kote 170. 

 

I neste fase tar John Myrvang AS ut sitt volum ned til kote 170, forutsatt at 

grunnvannsnivået ligger 2 m lavere. Etter ca. 75 år skal John Myrvang ha tatt ut all grus 

inntil 2 m over grunnvannsnivå. Uttaksområdet skal så istandsettes og revegeteres. 

 

Istandsetting og revegetering sikres gjennom reguleringsplanbestemmelse § 4.  

 

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er 

ferdig tatt ut. Kommuneplanen anses å være det rette verktøyet for å kunne avklare 

etterbruken av området. 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen. 

 

Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskap Verdi:  

Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i 

regionen. Området er i dag berørt av inngrep med masseuttak, 

bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert landskapsverdi og bryter 

opp helheten i landskapet: Middels til liten landskapsverdi.  

Influensområde: Middels verdi 

 

Omfang: 

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være 

dårlig tilpasset omgivelsene ved at det i større grad deler opp en 

enhetlig terrengform (furumoen på Hensmoen der det ikke er uttak i 

dag). Utvidelsen av uttaksområdet vil i større grad bryte skalaen i 

landskapet. Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) 



er allerede i dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak, som 

revegetering av skråningene, vil uttaksområdet på sikt gli inn som en 

naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand. Middels til stort 

negativt omfang for planområdet, og lite negativ omfang for 

influensområdet. 

 

Konsekvens: 

Middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ 

konsekvens for influensområdet. 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Verdi: 

Planområdet- og influensområdet vurderes å ha middels til stor verdi. 

Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes av mange. 

Aktiviteter som turgåing, trening, orientering, plukking av bær/sopp og 

til skiturer. Området er særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig 

tilrettelagt for rullestol- og barnevognsbrukere. Områdene brukes hele 

året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til 

friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), dette trekker verdien 

noe ned. 

 

Omfang: 

Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, 

da et viktig område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil 

tiltaket få middels negativt omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal 

for friluftsliv på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil 

påvirke bruken av området. 

 

Konsekvens: 

Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels 

negativ konsekvens for influensområdet. 

Naturmiljø Verdi:  

Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistearter er registrert innenfor 

planområdet; derav liten verdi. Funn av 3 naturtypelokaliteter i 

influensområdet som er gitt middels verdi (C-lokaliteten) og stor verdi 

(A- og B-lokaliteten). 

 

Omfang: 
Ingen naturtypelokaliteter eller forekomster av rødlistearter blir berørt 

av tiltaket. Planområdet har et visst potensiale for krevende arter, selv 

om ingen slike er funnet. Lite negativt omfang. 

 

Konsekvens: 

Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdisatte områder. 

Konsekvensgraden er vurdert som lite negativ. 

De 3 påviste naturtypelokalitetene ligger alle utenfor planområdet, og 

skal derfor forvaltes gjennom skogbruksloven og forskrift om 

bærekraftig skogbruk. 

I planbeskrivelsen fremgår det at det er gjort grundig vurdering av 

planområdet og dets influensområde. På generelt grunnlag kan man 

likevel ikke utelukke at også rødlistearter finnes innenfor planområdet, 

og da helst langs stiene, selv om ingen er påvist. 



Naturressurser 

 

Egnethet, kvalitet 

Varighet 

Kvartærgeologiske 

verdier 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) beskriver forekomsten som 

meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både for veg- og 

betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste 

grusressursene i Ringerike kommune. Forekomsten forsyner markeder 

langt ut over kommunegrensen. Forekomsten er klassifisert som en 

nasjonalt viktig forekomst. 

Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i 

markedet. Ved stipulert fremtidig uttaksmengde vil NorStone AS ha en 

driftstid på 43 år og John Myrvang As ha en estimert driftstid på 75 år. 

 

Konsekvens kvartærgeologiske verdier: 

Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av 

breelvdeltaet. Eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den 

naturlige kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Buskerud fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering 

høsten 2013. Planområdet ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet 

noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men 13 

ikke fredete arkeologiske minner med liten kulturhistorisk verdi. Liten 

negativ konsekvens. 

Forurensning Støv: 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i 

alle de 13 måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt 

mineralsk støvnedfall ligger lavere enn 1/3 av utslippskravet. 

 

Støy: 

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet 

uttak og produksjon ved Hensmoen grusuttak ligger lavt i terrenget. 

Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av 

omkringliggende terreng. Boligen på eiendom gnr. 271/122 ligger tett 

opp til Hensmoen grusuttak. Terrenget (buffersonen) mellom 

støykildene og boligen, gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har 

beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul 

støysone. Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også 

utenfor de beregnede støysonene i dagens situasjon og fremtidig 

situasjon. 

 

Økt aktivitet i grusuttaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone 

AS) vurderes til å ha liten konsekvens for støy fra selve grusuttaket, 

men økt sjenanse som følge av støy fra flere lastebiler på Nymobakken 

er en sannsynlig konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr. 271/122 

beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) som følge av 

trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.  

 

Driftstider: 

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum.  

Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 

15.30. Lørdag kl. 06.00 – 14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to 

skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00). 

 

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift: 



hjullastere, matestasjon, transportbånd, sikteanlegg, opplasting etc. 

men ikke knusing. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 

definerer kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Dermed tillates ikke 

knusing fra kl. 19.00. 

 

For fremtidig situasjon er det lagt til grunn tilsvarende støykilder og 

driftstider som for dagens situasjon, men med økt tungtrafikk inn/ut til 

området iht. trafikktall fra trafikkberegninger. 

For fremtidig situasjon er det lagt til forventede støykilder tilknyttet 

NorStone AS sin aktivitet ved uttak i nordøstlig del av området, gnr. 

92/2/2. 

Grunnvann En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over 

grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller Storetjern. 

Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket og observasjoner av 

grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med 

grunnvannet. 

 

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet 

under planlagt massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt 

uttaksområde ser ut til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over 

fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs. 

 

Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i fremtiden 

baseres på dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye 

observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt 

igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av 

grunnvannet. 

 

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot 

nedenforliggende drikkevannskilder i Nymoen-området og utgjøre en 

andel av grunnvannet som tas ut til drikkevann for private 

vannforsyninger.  

 

Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot 

forurensning. Uttak av sand inntil 2 m over grunnvannsnivå er sikret 

med bestemmelse i reguleringsplanforslaget. Håndtering og 

forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff, kjemikalier og 

oljeprodukter ivaretas også i forurensingsforskriften kap. 18.  

 

Det fremgår følgende av reguleringsplanbestemmelse § 4: 

 

For Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning (BRU1) 

 

Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot 

følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m³. 

Tankene skal være dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag 

med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum 

ved eventuell lekkasje. Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift. 



- Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes 

i produksjon av massetaket 

- Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere 

- Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter 

- Deponering av avfall og søppel 

 

For Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning (BRU2) 

 

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 tillates kun oppstilling av 

sertifiserte kjøretøy. 

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot 

følgende:  

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m³. 

Tankene skal være dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag 

med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum 

ved eventuell lekkasje. Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift. 

- Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som 

ikke er dokumentert rene 

 

Transport og 

trafikk 

Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og beregnet fremtidig 

ÅDT i 2035 er 350. Dette er en økning med om lag 100 kjøretøy. 

Ifølge Håndboka N100 vil det ikke være krav til eget tilbud for gang- 

og sykkeltrafikk på en vei av denne typen (Sa3) 

 

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien – E16 

som adkomst fra hovedveinettet. Dette krysset er i dag kanalisert. 

Kapasitetsberegningene av fremtidig situasjon vider at det er en stor 

restkapasitet i krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at 

det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i fremtiden, 

selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn det 

som er beregnet. 

 

Nærhet til E16 gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til 

transport ut til forbruker. 

Samfunnsmessige 

konsekvenser 

Hensmoen grusuttak har i dag 19 årsverk. Selskapet forventer ikke 

vesentlig økt uttakshastighet, og antall sysselsatte vil neppe øke. 

Etablering av en ny grusprodusent vil trolig generere 4-5 nye årsverk.  

 

NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med 

skatteinntekter til kommunen fra de ansatte, bedrifts- og eiendomsskatt 

fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til vedlikehold. 

Virksomhetene gir ikke noe stort og betydelig bidrag til 

sysselsettingen, men inngår i underskogen av små og mellomstore 

bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapning og 

skatteinntektene i regionen. 

Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av 

beliggenheten nær sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til 

sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig drift i sandtaket kan disse 

virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i nærheten 



av et annet sandtak. 

Sikkerhet 

/istandsetting 

Reguleringsplanen har bestemmelser som sikrer at masseuttaket 

avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et landskap som tar hensyn 

til de naturgitte kvalitetene i området. Fremtidig arealbruk (etter endt 

drift av masseuttaket) vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan 

når driften nærmer seg slutten. 

Øvrig Kraftforsyning: 

Høyspenttraseer (22 kV) innenfor planområdet må justeres/flyttes før 

de blir berørt av sanduttaket. Dette skal gjøres i samråd med 

Ringerikes-Kraft. Kraftlinjene er sikret i reguleringsplan med 

hensynssoner. 

 

Gjerde/voll 

I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og 

driftsveg/turveg, der uttaksområde ikke sikres med voll skal det settes 

opp midlertidig gjerde. Dette sikres gjennom 

reguleringsbestemmelsene. 

 

 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet Ringerike kommune oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev datert 30.05.13 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

01.06.13, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 13 merknader til oppstart og 

offentlig ettersyn av planen, samt 3 innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og 

før varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet. Oppsummering av 

innsendte merknader ved oppstart, med rådmannens kommentarer følger saken som vedlegg.  

Fylkesmannens miljøvernavdeling varsler i sin uttalelse at de vil kunne fremme innsigelse 

dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig utredet eller at 

planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk. Utover dette er det ikke varslet innsigelse 

til planen. 

Av uttalelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fremgår det at de anbefaler at 

kopi av forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplan. Det er gjort 

en vurdering av nødvendigheten av dette. Mineralloven har egne bestemmelser om 

driftsplan. DMF godkjenner driftsplanen. Den skal i utgangspunktet holdes innenfor 

rammene som reguleringsplanen setter, der reguleringsplan er vedtatt. Driftsplan sendes på 

høring til bl.a. kommunene, da vil det gjøres en vurdering om driftsplanen er i tråd med evt. 

Reguleringsplan. På bakgrunn av at driftsplan og søknad om driftskonsesjon sendes på 

høring til kommunen finner Rådmann dette tilstrekkelig og driftsplan vil ikke legges ved 

reguleringsplan. DMF ønsker imidlertid at John Myrvang AS og NorStone AS utarbeider en 

felles driftsplan for å sikre at ressursen i tilstrekkelig grad blir utnyttet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak fremtidig. En mindre 

del, sørøst i planområdet er avsatt til erverv – nåværende. Her ligger i dag Unicon AS, dette 

området forslås avsatt til industriformål i forslag til plan.  



 

Juridiske forhold  

Mineralloven 

Mineralloven trådte i kraft 01.01.10, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m³ masse. Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet. 

 

Tiltakshaver John Myrvang AS er innvilget driftskonsesjon for deler av det omsøkte 

planområdet. Driftskonsesjon ble tildelt 28.11.16. Konsesjonsområde har et areal på ca. 431 

daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak – nåværende. Det vil kreves 

driftskonsesjon for det øvrige deler innenfor planområdet.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av detaljregulering. Det skal i saken fremgå 

hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Reguleringsplan 

- Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljregulering for 

Hensmoen grusuttak 22.04.13, sak 61/13. 

- Formannskapet vedtok oppstart av detaljregulering for Hensmoen grusuttak 

14.05.13, sak 61/13. Samtidig ble planprogrammet datert 26.02.13 lagt ut på høring. 

- Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 01.06.13 til 08.08.13. Det 

kom inn merknader fra 13 ulike parter. I tillegg ble det registrert inn 3 

høringsuttalelser i samband med forstudien og før varsel om planoppstart og 

offentlig ettersyn av planprogrammet. 

- Planprogram, datert 18.09.13, ble av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

fastsatt 07.10.13, sak 109/13. 

- Planprogram, datert 18.09.13, ble av Formannskapet fastsatt 15.10.13, sak 135/13. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen vil trolig ikke utløse økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Informasjon og høringer 

I planprogram kap. 8 er det gjort en kort oppsummering over planprosessen og medvirkning 

i forbindelse med planarbeidet. Følgende er gjennomført så langt i planprosessen:  

- Oppstartsmøte med Ringerike kommune 

- Høring av forstudie for videre uttak av grusressursen på Hen 

- Politisk vedtak om oppstart av planarbeid 

- Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram 

- Fastsetting av planprogram, oktober 2013 

- Medvirkningsmøte 24.03.14, merknadene er innarbeidet i planforslaget 

- Kontakt med Fossekallen IL og O-lag 



- Møte mellom Asbjørn Granheim og planmyndigheten i Ringerike kommune, 

27.05.14 

 

Alternative løsninger 
 

Alternativt forslag 

Alt. vedtakspunkt 4. 

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og 

sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 170 og maksimalt årlig uttak på 

300 000 tonn. Uttak under kote 170 vil kreve ny reguleringsplan. 

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Sand- og grusressurser er viktige mineralske råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. 

Tilgang til materialressurser er viktig for kommende generasjoner. Det alternative forslaget 

begrunnes i å kunne sikre fremtidig drift på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. 

Det legges opp til en drift ved Hensmoen grusuttak over en lang tidsperiode for gjeldende 

regulering. Kommende generasjoner skal kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- 

og grus ressurs samt vannressursen. 

 

Grunnvann som strømmer under masseuttaket vil drenere mot Begna med sannsynlig 

strømningsretning mot sør- sørvest, dvs. mot området som forsynes fra private 

drikkevannskilde i Nymoen-området. Uten at forholdene er undersøkt i detalj, vil vi anta at 

de private vanninntakene i dette området er ulike, alt fra enkle kildeinntak til gravde brønner 

og evt. grunne borede løsmassebrønner. Nybyen vannverk beholdes og kun noen få 

husstander i dette området ønsker kommunelat vann. Grunnvann som mater brønner og 

kildeutsalg i dette området vil delvis kunne komme fra området med dagens masseuttak og 

også fra området for fremtidig masseuttak.  

I ROS-analysen vurderes risiko for fare for forurensning til grunn eller vassdrag i kategori 

hendelse som skal overvåkes og tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte (mindre 

sannsynlig, mindre alvorlig).  

Det kan være en mulig konflikt mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som 

fra naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig.  

 

Når massene mellom kote 200 og 170 er tatt ut vil fremtidens forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, eller om det med 

hensyn til grunnvann skal gjøres en endring av arealforvaltningen.   

 

Rådmannens vurdering 
 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Det er gjennomført en vurdering av 10 fagtema for å komme frem til et planforslag som i 

størst mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Følgende oppsummeres kort 

konklusjon for hvert tema: 

 

Landskap 

Middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ konsekvens for 

influensområdet. 



 

Nærmiljø og friluftsliv 

Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels negativ konsekvens for 

influensområdet. 

 

Naturmiljø 

Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdsatte områder. Konsekvensgraden er vurdert 

som lite negativ. I planbeskrivelsen fremgår det at det er gjort grundig vurdering av 

planområdet og dets influensområde. På generelt grunnlag kan man likevel ikke utelukke at 

også rødlistearter finnes innenfor planområdet, og da helst langs stiene, selv om ingen er 

påvist. 

 

De 3 påviste naturtypelokalitetene ligger alle utenfor planområdet, og skal derfor forvaltes 

gjennom skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk. 

 

Naturressurser 

Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet, og eggen mot 

Begna vil stå igjen og dokumentere den naturlige kanten av den opprinnelige deltaflaten mot 

vest. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Liten 

negativ konsekvens. 

 

Forurensning 

Det er kun registrert en generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i 13 

måleperioder. 

 

Omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger utenfor de beregna støysonene i dagens – og 

fremtidig situasjon. Derimot vil økt trafikk som følge av ytterligere en aktør med 

sannsynlighet for støy langs Nymobakken. Bolig på eiendom gnr. 91/2/2 beregnes å få et økt 

støynivå på 2 dB i utendørs støysone. Beregninger viser at utendørs støynivå ligger under 

nedre grenseverdi for gul støysone. 

 

Grunnvann 
Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot forurensning. Uttak av 

sand inntil 2 m over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i reguleringsplanforslaget. 

Sandlaget/tykkelsen på minst 2 m, som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir 

tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannet. Dette laget er finkornet og godt egnet til beskyttelse 

fra driften av sanduttaket. Håndtering og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff, 

kjemikalier og oljeprodukter er også sikret med bestemmelse i reguleringsplanforslaget samt 

ivaretatt i forurensingsforskriften kap. 18. 

 

Transport og trafikk 

Kapasitetsberegninger av fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset. 

Det gjør at en, med stor sikkerhet, kan slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i 

dette krysset i fremtiden.  

Nærhet til E16 gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til transport ut til 

forbruker. 

 



Samfunnsmessige konsekvenser 
Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av beliggenheten nær 

sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig 

drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i 

nærheten av et annet sandtak. 

 

Sikkerhet/istandsetting 

Reguleringsplanen har bestemmelser som sikrer at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig 

måte og etterlater et landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i området. 

 

Generelt 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 10 relevante hendelser hvorav 6 

karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 3 karakteriseres av risiko som vil 

overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som 

karakteriseres med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak 

er sårbart naturområde samt friluftslivets interesser.  

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt 

gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen 

anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger 

beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt 

planprogram, vedtatt av Formannskapet 15.10.13, sak 135/13. I konsekvensutredningen er 

naturmiljø et eget utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven anses å være oppfylt. 

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en 

utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, merka 1. gangs behandling 

3. Forslag til reguleringsplanbestemmelser, merka 1. gangs behandling 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.01.17 

5. Planprogrammet, fastsatt 15.10.13 

6. Sammendrag av uttalelser innsendt etter oppstart og ved høring av forslag til 

planprogram, samt forslagstillers og rådmannens kommentarer, datert 19.09.13 

7. Innspill fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 08.06.13 

8. Innspill fra Buskerud Fylkeskommune v/ Utviklingsavdelingen, datert 16.07.13 

9. Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 03.07.13 

10. Innspill fra Statens vegvesen, datert 25.07.13 

11. Innspill fra Jernbaneverket, datert 07.08.13 



12. Innspill fra Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern, datert 08.08.13 

13. Innspill fra Norsk Bergindustri, datert 05.08.13 

14. Innspill fra Ringerike Venstre, datert 06.08.13 

15. Innspill fra Miljøvernforbundet avd. Hønefoss, datert 07.08.13 

16. Innspill fra Harry Dahl, mottatt 07.08.13 

17. Innspill fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, datert 12.07.13 

18. Innspill fra Berit og Jan Heen, datert 08.08.13 

19. Innspill fra Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen, datert 08.08.13 

20. Kopi av tildeling av driftskonsesjon, datert 28.11.16 

21. Innspill fra Norges Miljøvernforbund, nærgruppa på Hen, Vågård og Nymoen, datert 

14.01.13 

22. Innspill fra Norges Miljøvernforbund, datert 13.05.13 

23. Innspill fra Harry Dahl, datert 24.04.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs  

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

 



OVERSIKTSKART MED PLANAVGRENSNING

HENSMOEN GRUSUTTAK

Hentet fra Planbeskrivelse, datert 18.01.17
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R eguleringsbestemmelser - til 1. gangs behandling

Dato: 18.01.2017

§ 1 Formål med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å :
Ivare ta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre grusressursen og gi r ammer for den videre drift av masseuttaket

§ 2 Reguleringsformål

Området regu leres til følgende arealformål:
a. Bebyggelse og anlegg,

Råstoffutvinning
Industri

b. Grønnstruktur
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ,

Kjøreveg, avkjørsel

Det reguleres følgende hensynssone r :

a. Frisiktsoner, H_140

b. Faresone høyspenningsanlegg, H_370

§ 3 Fellesbestemmelse

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stans es og fylkeskonservatoren varsles, jf lov om
kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.

§ 4 Bebyggels e og anlegg, råstoffutvinning (BRU1, BRU2 )

a. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som har
tilknytning til virksomheten. Bygninger som verksted, garasjer, lager, kontorer
velferdsrom mv. tillates oppført med maks mønehøyde/gesimshøyde 12 meter. Innenfor
område BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for indust riell virksomhet tilknyttet
masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket. BRU1
skal tilpasses dage ns terrengnivå på ca. kote 185.

b. Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3. Tankene skal være
dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag med opphøyde kanter som kan
samle opp hele tankens volum ved eventuell lekkasje. Lagring av
diesel/fyringsolje skal tilfreds s tille den til enhver tid gjeldende forskrift .



2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

5) Deponering av avfall og søppel.

c. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og
sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet) .

d. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres bygninger og anlegg for
be handling av grus og sand og for knusing av stein. Det kan også oppføres bygninger
for service, lager, garasjer og kontorer tilknyttet driften av anlegget. Maksimal
mønehøyde/gesimshøyde er 40 meter. Innenfor område BRU2 kan det oppføres
midlertidige bygnin ger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller
annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket.

e. Barer sertifiserte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i
BRU2.

f. Bygninger og anlegg i BRU2 skal fjer nes når masseuttaket avsluttes .

g. Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3. Tankene skal være
dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag med opphøyde kanter som kan
samle opp hele tankens volum ved eventuell lekkasje. Lagring av
diesel/fyringsolje skal tilfreds s tille den til enhver tid gjeldende forskrift .

2) Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som ikke er
dokumentert rene.

h. Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 30 grader
(1:1,73). Skråningene skal revegeteres ved naturlig innvandring. A vdekkingsmassene
fra uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

i. Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.

j. Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.

k. Følgende maksimale tids begrensninger for driften skal være:

1) Mandag - fredag : kl. 0 7:00 - 15:30 (normal drift)

2) Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00 , ( drift med to skift 6 - 14/14 - 22)

3) lørdag kl. 0600 - 1400

Knusing av stein skal ikke foregå på kveldstid mellom kl 19:00 og 23:00.



Følgende avvik ti llates utenom normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett
kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt. Leveranse av s and til betong produksjon - Unicon
og Spenncon.

l. Det tillates mottak av rene/naturlige masser til bruk for istands etting av området. Det skal
lages en plan for å dokumentere at massene er rene.

m. I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal
uttaksområdet sikres med midlertidig gjerde .

§ 5 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)

a. Maksimal mønehøyde /gesimshøyde er 30 meter.

§ 6 Grønnstruktur (1300)

a. D et skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområde t. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader og skal revegeteres ved
naturlig innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig grad
brukes.

b. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for alle.

c. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger .

§ 7 Samferdsel og teknisk infrastruktur, kjøreveg

a. Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

Avdekket grusressurs



§ 8 Hensynssoner

a. Sikringssone – frisikt, H_140
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter
over tilstøtende vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers
nivå.

b. Faresone høyspenningsanlegg, H_370
Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomheter som er i strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

§ 9 Rekkefølgebestemmelser

a. Støvmålinger for gbnr. 271/122 og 271/241 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i
henhold til forurensn ingsforskriften kapittel 30.

b. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak av
sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet) . Nord for x -
akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etabler es før uttak av sand dypere
enn kote 175 (#3 på plankartet) .

c. Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er dokumentert.



John Myrvang AS / NorStone AS
Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med
konsekvensutredning

Utgave: 1. g behandling /h øringsforslag

Dato: 2017 - 01 - 18



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 1

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

DOKUMENTI NFORMASJON

Oppdragsgiver: John Myrvang AS / NorStone AS
Rapporttittel : Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning
Utgave/dato: 1 / 2016 - 09 - 19
Lagringsnavn sanduttak på hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning
Oppdrag: 528655 – Planprosess Heensmoen
Oppdragsleder: Hjalmar Tenold
Fag: Analyse og utredning

Skrevet av: Tiffany Nygård /Hjalmar Tenold
Kvalitetskontroll: Hjalmar Tenold
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Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 2

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

FORORD

John Myrvang AS og NorStone AS har s tartet arbeidet med å utarbeide en felles
reguleringsplan for sand og grus på Hensmoen. Planen fremmes som privat forslag til
detaljregulering for eksisterende og fremtidig grusuttak avsatt i kommuneplanens arealdel.
Formålet med planarbeidet er å ivareta hensynet til miljø og samfunn , sikre grusressursen,
som er registrert som nasjonalt viktig i N GU’s grus - og pukkdatabase, samt legge til rette for
et forutsi gbart og langsiktig uttak .

Våren 2013 ble det utarbeidet forslag til planprogram som beskriver ramm er for
reguleringsarbeidet og avklarer hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes.
Planprogrammet har vært lagt ut til offentlig ettersyn og ble fastsatt av Hovedkomiteen for
miljø - og arealforvaltning den 15. oktober 2013 .

Asplan Viak AS har vært engasjert av John Myrvang AS og NorStone AS for å bistå i
arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning for Hensmoen.

Tiffany Nygård og Hjalmar Tenold har hatt hovedansvar et for reguleringsarbeidet .

Sandvika , 18 . januar 2017

Hja lmar Tenold
Oppdragsleder
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S AM M E N D RAG
Det har vært tatt ut sand på Hensmoen siden 19 35 . John Myrvang AS har drevet
forekomsten siden 1954. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og
mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til
betongformål.

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i N GUs pukk - og grus database.

Hensikten med reguleringsplanen er:

• Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
• Sikre sand - og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Uttakso mrådet i planforslaget tilsvarer et volum på ca. 29 mill ioner tonn . Planforslaget har et
nedre uttaksnivå begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå . Med et årlig uttak på 30 0 000
tonn for John Myrvang og 150 000 tonn for NorS tone gir dette en levetid på ca. 75 å r.
Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikker.

Området er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel.
Planområdet er i dag uregulert.

Planforslaget omfatter:
• Område for råstoffutvinning/masseuttak ca. 815 daa
• Industri ca. 1 3 daa
• Grønnstruktur ca. 67 daa
• Kjøreveg ca. 0 , 1 daa

Totalt areal ca. 900 daa

Konsekvenser av planen

Landskap
Planområdet karakteriseres som et furumoland skap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bry ter opp helheten i landskapet. Planområdet er gitt middels til liten verdi.
Influensområdet er gitt middels v erdi.

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivelsene ved at de i større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av uttaksområdet vil i større gr ad bryte
skalaen i landskapet. Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i
dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil
uttaksområdet på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand.

Tiltaket vurderes å gi middels til stort negativt omfang i planområdet og liten negativt omfang
for influensområdet som gir middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ
konsekvens for influensområdet.

Nærmiljø og friluftsliv
P lanområdet - og influensområdet vurderes å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med
at deler av planområdet brukes mye til turgåing, trening, ori entering, plukking av bær/ sopp og
til skiturer. O mrådet er særlig godt egnet til opphold, rek reasjon og aktivitet , og med god
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tilrettelegging for rullestol - og barnevogns brukere. En del av planområdet er imidlertid ikke
egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og dette trekker verdien noe ned.

T iltaket vil få stort negativt om fang for friluftsliv og nærmiljø i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt omfang
for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Hensmoen gradvis reduseres i st ørrelse, og
på sikt vil påvirke bruken av området.

Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels negativ konsekvens for
i nfluensområdet.

Naturmiljø
Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistearter registrert i planområdet gir området l iten verdi for
naturmiljø. Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt middels verdi (C -
lokaliteten) og stor verdi (A - , og B - lokaliteten).

I ngen naturtypelokaliteter eller forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. P lanområdet
h ar et visst potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet . Lite negativt omfang.

Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert
som liten negativ.

Naturressurser
N GU beskriver forekomsten som meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både
for veg - og betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste grusressursene i
Ringerike kommune. Forekomsten forsyner markeder langt ut over kommunegrensen .
Forekomsten er klassifisert som en « nas jonal t viktig forekomst».

Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Ved stipulert
fremtidig uttaksmengde , vil NorStone AS ha en estimert driftstid på 43 år og Myrvang AS ha
en estimert driftstid på 75 år .

Konsekvens kvartæ rgeologiske verdier: Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i
kanten av breelvdeltaet, og eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturlige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.

Kulturmiljø og kulturminner
Buskerud fylkeskomm une gjennomført e arkeologisk registrering høsten 201 3. Planområdet
ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet , men 13 ikke fredete arkeologiske minner. Disse minnene har liten
kulturhistorisk verdi, og gjennomføring av planen gir liten negativ konsekvens.

Forurensning

Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 1 3
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan karakteriseres som lite forurenset.
Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir vesentlig
endret for fremtidig situasjon. Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
s tøvmålinger for gbnr. 271/1 22 og 271 /241 skal utføres innen 1 år etter planvedtak .
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Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår he r, skjermes av
omkringliggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen Grustak. Terrenget (buffersonen)
mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon , og boligen har beregnede
utendørs støynivåer under nedre gr enseverdi for gul støysone.

Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene
i dagens og fremtidig situasjon.

Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis etter hvert som masser tas ut
mot nord, nordve st og nordøst . Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
mer konstant. Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå
over lenge r tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
til å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens.

Ved boligen p å eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone .

Vanntema
En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke V esletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket, og
observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under plan lagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden basere s på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme m ot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket, vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

Transport og trafikk
Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, o g beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 3 0 0.
Det te er en økning med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N1 00 vil det ikke være krav til
eget tilbud for gang - og sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien - E16 som adkomst fra
hovedveinettet. De tte krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegningene av fremtidig
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situasjon viser at det er en stor res tkapasitet i krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan
slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i fremtiden, selv om det
viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn det som er beregnet.

Samfunnsmessige konsekv enser – sysselsetting
Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . John Myrvang AS forventer ikke vesentlig økt
uttaks volum , og antall sysselsatte vil neppe øke. Planforslaget legger til rette for at en ny
grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på Hensmoen. Dette vil generere 4 - 5 nye
årsverk. Dagens virksomhet til John Myrvang AS bidra r med skatteinntekter til kommunen (e)
fra de ansatte, bedrifts - og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold. Ovenfor nevnte bidrag til kommunen(e) v il øke noe ved at NorStone blir etablert
med sin virksomhet. Virksomheten e gir ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen i
kommunen , men inngår i underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir
et stort bidrag til verdiskapning en og skatteinntektene i regionen.

Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvun get til å flytte til annen beliggenhet i
nærheten av et annet sandtak.

Sikkerhet og istandsetting
Reguleringsplanen har bestemmelser som sikre r at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig
måte og etterlater et landskap som tar hensyn til de naturgitte kva litetene i området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket) vurderes i kommuneplan og ny
reguleringsplan når driften nærmer seg slutten.
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1 B AKGRUNN FOR TILTAKET

1.1 Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å sikre areal for fremtidige sand - og grus ressurser
satt av til nåværende og fremtidig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike
kommune 2007 - 2019. Arealet sikres ved at det fremmes privat forslag til detaljregulering for
eksisterende virksomhet og fremtidig masseuttak. Fo rmålet er også å ivareta hensynet til
miljø og samfunn jf. plan - og bygningslovens § 4 - 1 .

1.2 Geologisk ressurs – kvalitet

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU startet et
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus - og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig,
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en
spesiell koding og er klassifisert u t fra gitte kriterier som nevnt nedenfor.

Forekomster av nasjonal interesse:
• Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.
• Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.
• Forekomster med mulighet for oppstar t og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.

Forekomster av regional interesse:
• Forekomster med mulighet for leveranser til en større region
• Forekomster med mulighet for leveranse per båt
• Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finn es i området.
• Forekomster med spesielt god kvalitet til veg - og betongformål.

Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og mineralsammensetning. Sand og grus
fra forekomsten er spesiel t godt egnet til betongformål. Forekomsten på Hensmoen rangeres
som nasjonalt viktig ( http://www.ngu.no/upload/Georessurser/Sand, grus og
pu kk/Arealforvaltning/Regional_pukk_grus_stor.jpg ).

1.3 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer
Stein har vært, er, og vil være et av de viktigste materialene ved etablering og vedlikehold av
våre samfunnsstrukturer. Byggeråstoffer av sand, grus og pukk forde les anslagsvis med ca.
40 % til samferdselsformål, ca. 30 % til betongproduksjon mens den resterende del går til
andre formål (anleggsområder, fundamentering, grøfter, tildekking av rørledninger osv.). De
siste år har det gjennomsnittlige forbruket av bygg eråstoffer pr. innbygger ligget på mellom
10 og 12 tonn. Knapphet på sand - og grusforekomster fører til at en stadig større andel knust
fjell (pukk ) må erstatte disse fraksjonene.
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2 BESKRIVELSE AV EKSIS TERENDE VIRKSOMHET ER

2.1 John Myrvang AS og NorStone AS

Vir ksomheten ble etablert i 1935, og drives i dag av John Myrvang AS på gbnr. 271/8 siden
1954 . Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større
betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo - regionen. Grustaket leverer tilsla g til
betong - og asfaltproduksjon og har også spesialisert seg på rund natursingel og rund
elvestein. Totalt leveres over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak. Årlig uttaksmengde er
200 000 - 250 000 tonn.

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk, herav 7 egne an satte sjåfører . I tillegg er det en
industribedrift (Unicon) innenfor planområdet som til sammen sysselsetter 55 personer.

Figur 1 : O versikt over deler av dagens uttaksområde, sett fra øst mot vest.

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med grunneier på tilgrensende
eiendo m gbnr. 92/2/2. NorStone AS er N orges største produsent av pukk - og grusprodukter
og leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre
spesialprodukter. NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk - og grusprodukter
i en rekke ulike sorter og kvaliteter fra deres produksjonssteder.
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3 B ESKRI VELSE AV PLAN - / OG I N FLU EN SOM RÅDE

Figur 2 : Oversiktskart over planområdet som er omtrentlig a ngitt med sort stiplet s irkel . Den fysiske
avgrensningen for influensområdet vil variere for de ulike utredningstemaene i konsekvensutredningen.

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på øst siden av
elva Begna og på vests iden av E16.

Store deler av planområdet består i dag av grusuttak og virksomheter tilknyttet driften.
Gjenværende deler av planområdet som ikke er berørt av uttaket karakteriseres av en flat
furumo.

I vest avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna , i nord og øst avgrenses
planområdet av skogsområder.

Influensområdet er områder som vil bli berørt av det planlagte tiltaket, og den fysiske
avgrensningen vil variere for de ulike temautredningene i konsekvensutredningen.
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Figur 3 : Flyfoto som viser planens omtrentlige avgrensning merket med rød stiplet strek
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4 F ØRI N GE R F OR PL AN ARB E I D E T

4.1 Overordnete lover, forskrifter og retningslinjer

4.1.1 Lover

Plan - og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn .

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser ( mineralloven ) sikrer blant annet Direktoratet
for mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonse sjonen økonomisk
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann.

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesp likten § 9.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8 - 12).

4.1.2 Forskrifter

• Forskrift om konsekvensutredninger
• Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften )
• Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen
• Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driften.

4.1.3 Retningslinjer

• T - 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
• T - 5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordne t areal - og transportplanlegging
• T - 2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
• Den europeiske landskapskonvensjonen
• St.meld, nr. 34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging
• Energi - og klimap lanen for Ringerike

4.2 Regionale planforutsetninger

4.2.1 Fylkesplan for Buskerud 2005 - 2008

Fylkesplanen for Buskerud legger til grunn en fler - kjernet byutvikling på Østlandet. Dette
betyr en politikk hvor man vil fortsette å utvikle sterke sentra i Buskerud som i samarbeid
med Oslo - området og B uskerud - T elemark - V estfold - området kan gi grunnlag for en mer
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balansert utvikling i bosetting og lokalisering av næringsliv på Østlandet. For Buskerud betyr
dette en særlig satsing på bysamfunnene Drammen, Kongsberg og Høne foss.

Et sentralt virkemiddel for videre utvikling av Buskerud som en innovativ og attraktiv region er
økt fokus på verdiskaping, kompetanseutvikling, innovasjon samt forsknings - og
utviklingsarbeid.

Tilrettelegging for kollektivtrafikk og økonomisk sats ing på kollektive transportformer er et
avgjørende virkemiddel i retning av en mer bærekraftig utvikling i Buskerud. God infrastruktur
for næringsliv og Buskeruds befolkning står sentralt i Buskeruds utviklingsstrategi.

Fylkesplanen for Buskerud gir ingen direkte føringer for bergverksindustrien, men generelt
påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

I kommuneplanen for Ringerike er det aktuelle planområdet avsatt t il nåværende og fremtidig
masseutta k og nåværende erverv . Området rundt fremtidig uttaksområde er satt av til LNF -
område.

Figur 4 : Utsnitt av kommuneplanen fra kommunens kartportal ( http://kart.ringerike.kommune.no ). Stiplet rød linje
viser planområdet
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4.4 Forhold til eksisterende reguleringsplaner

Figur 5 : Utsnitt fra kommunens kartportal over gjeldende reguleringsplaner i området . Sort stiplet strek er arealer
avsatt til masseuttak i kommuneplan en ( http://kart.ringerike.kommune.no

Planområdet er uregulert. Nærliggende reguleringsplaner er industriområdet på Hensmoen
(planid 53 og 150 - 05 ) samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (plan id
163).

4.5 Pågående planarbeider

E16 Nymoen – Eggemoen

Det er igangsatt planarbeid vedrørende ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Planprogram
er planlagt vedtatt i løpet av sommeren 2016. Statens vegvesen ser videre for seg at
k ommunedelplan med konsekvensutre dning kan vedtas høsten 2017 og at en
reguleringsplan kan vedtas i løpet av 2019. Dagens kryss E16 X Hensmoveien kan få en ny
utforming og plassering.

Detaljregulering Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommu nestyremøte den 26.11.2015. Hensikten med
planen er å tilrettelegge for at Spenncon Rail kan bygge nye lokaler for å oppgradere for
effektivisering og utvidelse av anlegget ved behov. For å få plass til nye produksjonslokaler
foreslå s det å flytte Vågård s kytebane lenger nord. Det forventes ikke økt trafikk som følge
av planforslaget før Spenncon Rail eventuelt utnytter utvidelsespotensialet som er lagt inn i
planforslaget. Når dette eventuelt trer i kraft er usikkert, men beregnet mulig trafikkvekst på
Hen smoveien som følge av tiltaket er lagt inn i trafikkutredningen i kap. 6.11 for fremtidig
situasjon.
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5 B ESKRIVELSE AV PLANFO RSLAGET

5.1 Intensjon

Hensikten med reguleringsplanen er å :

• Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
• Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttak et

Samfunnet har behov for sand som byggeråstoff og forekomsten på Hensmoen er derfor
svært viktig som leverandør av sand og grus med eksport til mange kommuner i det sentrale
østlandsområdet. Forekomsten er klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs. Forvaltningen
av ressursen er derfor ikke bare et lokalt ansvar, men bør inngå i en regional forvaltningsplan
på tvers av kommune - og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt.

D riftsperioden vil strekke seg over mange år . Gitt et gjennomsnittlig årlig uttak på 300 000
tonn for John Myrvang AS og 150 000 tonn for NorStone AS , vil levetiden være på
henholdsvis 75 år for Myrvang og 43 år for NorStone . Uttaksmengden kan variere noe
grunnet svingninger i bygge - og anleggsvirksomheten. Levetiden er et anslag ut fra stipulert
årlig uttak og vil derfor være usikker.

Tabell 1 : Oversikt over samlet driftstid for henholdsvis John Myrvang AS og NorStone AS . Samlet uttaksperiode
vil strekke seg over ca. 75 år, hvorav NorStone sitt område er avsluttet etter ca. 43 år.

Tiltakshaver Mill m3

masser
mellom
kote
200 - 170

Mill m3

masser
mellom
kote 170 og
nedre
uttaksnivå

Totalt
volum
mill
m3

Totalt
mill tonn
(1,5)

Driftstid år
NorStone
150 000 t/år

Driftstid år
John
Myrva ng
300 000 t/år

NorStone AS 3,6 0,7 4,3 6,45 36+7 = 43

John Myrvang
AS

11,1 3,9 15 22,5 55+20 = 75

Totalt 14,7 4,6 19,3 29,0 43 75

I henhold til planprogrammet vil det i denne reguleringsplanen ikke bli tatt standpunkt til hva
området skal brukes ti l etter at masseuttaket er avsluttet. Etterbruk av området ligger så langt
frem i tid – etter 20 7 0 - at det det ikke er riktig å binde opp arealbruken i dag . Planens
bestemmelser stiller imidlertid krav om at skråningene skal tilrettelegges for naturlig
re vegetering og at bebyggelse, anlegg og installasjoner i BRU2 (uttaksområdet) skal fjernes
når virksomheten opphører.

Det legges ikke opp til at området skal brukes som massedeponi, men
reguleringsbestemmelsene gir anledning til å motta rene/na turlige masse r til bruk for
ista ndsetting av området.
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5.2 Hovedgrep

Planforslaget innebærer å ta ut store deler av den gjenværende del av grusressursen avsatt i
kommuneplanen. John Myrvang AS tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170.
Planforslaget legger til rette f or å øke uttaksdybden inntil 2 meter over grunnvannsnivå for en
maksimal utnyttelse av ressursen. Det er etablert to observasjons brønner for å dokumentere
grunnvannsnivå, se B1 og B2 på plan kartet samt grunnvannsprofil i Figur 87 . Planfor slagets
hovedgrep oppsummeres punktvis nedenfor.

Figur 6 : Planforslagets hovedgrep. BRU2 er uttaksområde. Uttaket drives som hovedprinsipp først nordover ned
til kote 170, dernest ned til 2 meter over dokum entert grunnvannsnivå. BRU1 beholdes på samme terrenghøyde
som i dag , og benyttes til servicefunksjoner knyttet til driften av anlegget.
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5.2.1 BRU1 (B ebyggelse og anlegg , R åstoff U tvinning =>BRU)

• BRU1 skal benyttes til driftsområde som i dag , og bestå av bygning er for service,
lager, garasjer og kontorer tilknyttet driften av anlegget. O mråde t tilpasses dagens
terrengnivå.

5.2.2 BRU2

• Uttaket drives som hovedprinsipp først nordover ned til kote 170, dernest ned til 2
meter over dokumentert grunnvannsnivå .

• Uttaksskrånin gene skal ha en skråningsvinkel på maksimalt 30 grader etter endt drift .
• Uttaksområdet til NorStone vil trolig være ferdig tatt ut og kan settes i stand lenge før

John Myrvang. John Myrvang har en estimert gjenværende drift stid på ca. 30 år etter
at NorSt one har tatt ut sine masser.

• Avstanden mellom bebyggelsen på Hen og planforslagets uttaksgrense er økt fra ca.
100 meter til ca. 200 meter i forhold til samme grense i kommueplanen.

• Det reguleres en buffersone mellom uttaksgrensen og plangrensen. I denne
buffersonen tillates oppføring av terrengvoll og driftsveg /turveg .

• Det tillates etablert en terreng voll med maks høyde 1,5 m mellom driftsveg /turveg og
uttaksområdet. Voll og driftsveg /turveg vil forflyttes/reetableres i takt med at
uttaksområdet utvides . Endelig voll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone –
grøntstruktur.

Figur 7 : Prinsippsnitt som viser driftsveg /turveg og voll. Vollen vil reetableres etterhvert som uttaksområdet
forflytter seg nordover . Endelig v oll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone – grønnstruktur.

Figur 8 : Prinsippsnitt som viser at avstanden mellom uttaksområde/uttakskant og voll vil variere i driftsperioden

Figur 9 : Prinsi ppsnitt som viser mulig arealdisponering i grønnstruktur - bufferen mellom grustaket og Nymobakken

Driftsveg/turveg

Avdekket grusressurs
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1. Dagens situasjon. John Myrvang
AS tar i dag ut sand nordover ned
til ca. kote 170 . Fremtidig
uttaksområde/dagens mo ligger på
ca. kote 200.

2. Etter 36 år. NorSt one har tatt ut sitt
volum ned til kote 170 forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.
John Myrvang har en rest igjen i
nord.

3. Etter 43 år. NorStone er ferdig med å
ta ut sitt volum ned til 2 m over
grunnvannsnivå. John Myrvang
driver nordover på kote 170, og har
fortsatt en rest igjen i nord forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.

Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:
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4. Etter 55 år. NorStone er ferdig med å
ta ut hele sitt volum, og har
istandsatt/revegetert arealet. John
Myrvang har tatt ut si tt volum ned til
kote 170 forutsatt at
grunnvannsnivået ligger 2 meter
lavere.

5. Etter 75 år. John Myrvang har tatt ut
all grus inntil 2 m over
grunnvannsnivå.

6. Ferdig uttaksområde er istandsatt og
revegetert.

Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:
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5.2.3 Industri

• Området benyttes til industrivirksomheter som i dag . Ved nybygging tillates
mønehøyde inntil 40 meter.

5.2.4 Adkomstløsninge r

• Tiltakso mrådet knytter seg til hovedvegsystemet via Hensmoveien og E16.
• Ad komst til området vil bli fra eksisterende a d komst fra Nymobakken (kommunal

veg) . I tillegg reguleres en adkomst for NorStone lenger nord.
• I en startfase vil trolig NorStone AS b enytte John Myrvang AS sin adkomst til

området.

5.2.1 Grønnstruktur

• Området er en b uffersone mellom uttaksområdet og omkringliggende arealer
• Det tillates oppført en 1,5 meter høy terrengvoll rundt uttaksområde BRU2 . Det skal

legges til rette for naturlig reveg etering av vollen.
• Det tillates etablert en driftsveg som har sambruk med friluftsliv. Vegen skal holdes

åpen for fri ferdsel .
• Det tillates ikke oppført bygninger i sonen.

5.2.2 Eiendomsforhold

Grunneiere i planområdet er Erik Chr. Heen (gbnr. 271/8), Sven Brun (gbnr. 92/2/2) og John
Myrvang AS (gbnr. 271/286) .

5.2.3 Fremtidig drift

Dagens antall årsverk vil trolig øke fra ca 20 i dag til mellom 25 og 30 når NorStone er
etablert. Driften vil foregå på dag - og kveldstid. I henhold til Forurensningsforskriften kap 30
o g T1442 (støyretningslinje) er dagtid mellom kl 07 - 19 og kveld er mellom kl. 19 - 23. I
kveldsperiode skal det ikke foretas knusing av stein.

5.3 Arealer
Tabell 2 : Areal - og volumoversikt

O mråde kode Areal ( da ) Uttaksvolum (m3)
Råsto ffutvinning 1200 815 ,3 19,3 millioner
Industri 1340 13,0
Kjøreveg 2011 0,1
Grønnstruktur 1300 2019 67,3
SUM 895 ,8
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5.4 Forslag til plankart

Figur 10 : Utsnitt av forslag til reguleringsplan (nedfotografer t - med fors tørret tekst/symboler )
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5.5 Forslag til reguleringsbestemmelser

§ 1 Formål med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å :
Ivare ta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre grusressursen og gi r ammer for den videre drift av masseuttaket

§ 2 Reguleringsformål

Områd et regu leres til følgende arealformål:
a. Bebyggelse og anlegg,

Råstoffutvinning
Industri

b. Grønnstruktur
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ,

Kjøreveg, avkjørsel

Det reguleres følgende hensynssone r :

a. Frisiktsoner, H_1 40

b. Faresone høyspenningsanlegg, H_3 70

§ 3 Fellesbestemmelse

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservator en varsles, jf lov om
kulturminner av 9. juli 1 978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.

§ 4 Bebyggels e og anlegg, råstoffutvinning (BRU1, BRU2 )

a. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som
har tilknytning til virksomheten. Bygninger som verksted, garasjer, lager, kontorer
velferdsrom mv. tillates oppført med maks mønehøyde/gesimshøyde 1 2 meter.
Innenfor område BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for industriell
virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften
av masseuttaket. BRU1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. kote 1 85.

b. Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:

1 ) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3. Tankene skal være
dobbel tvegget, stå under tak på tett underlag med opphøyde kanter som kan
samle opp hele tankens volum ved eventuell lekkasje. Tankforskrift!

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbinde lser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

5) Deponering av avfall og søppel.
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c. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet) .

d. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres bygninger og anlegg for
behandling av grus og sand og for knusing av stein. Det kan også oppføres bygninger
for service, lager, garasjer og kontorer tilknyttet driften av anle gget. Maksimal
mønehøyde/gesimshøyde er 40 meter. Innenfor område BRU2 kan det oppføres
midlertidige bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller
annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket.

e. Barer sertifise rte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i
BRU2.

f. Bygninger og anlegg i BRU2 skal fjernes når masseuttaket avsluttes.

g. Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot følgende:

1 ) Lagring av olje og oljeprodukter i tanke r større enn 1 0 m3. Tankene skal være
dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag med opphøyde kanter som kan
samle opp hele tankens volum ved eventuell lekkasje.

2) Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som ikke er
dokumentert rene.

h. Endeli g skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 30 grader
(1 :1 ,73). Skråningene skal revegeteres ved naturlig innvandring. A vdekkingsmassene
fra uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

i. Støy og støvutslipp fra virksomheten skal lig ge innenfor rammer beskrevet i kapittel
30 i forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.

j. Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.

k. Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:

1 ) Mandag - f redag: kl. 07:00 - 1 5:30 (normal drift)

2) Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00, (drift med to skift 6 - 1 4/1 4 - 22)

3) lørdag kl. 0600 - 1 400

Knusing av stein skal ikke foregå på kveldstid mellom kl 1 9:00 og 23:00.

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: S trøsand til strøing av offentlig vegnett
kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt. Leveranse av sand til betongproduksjon -
Unicon og Spenncon.
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l. Det tillates mottak av rene/naturlige masser til bruk for istandsetting av området. Det
skal lages en plan for å do kumentere at massene er rene.

m. I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal
uttaksområdet sikres med midlertidig gjerde.

§ 5 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)

a. Maksimal mønehøyde /gesimshøyde er 30 meter.

§ 6 Grønnstruktur (1300)

a. D et skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområde t. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader o g skal revegeteres
ved naturlig innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig
grad brukes.

b. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for alle.

c. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger .

§ 7 Samfe rdsel og teknisk infrastruktur, kjøreveg

a. Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

Avdekket grusressurs
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§ 8 Hensynssoner

a. Sikringssone – frisikt, H_1 40
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5
meter over ti lstøtende vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende
vegers nivå.

b. Faresone høyspenningsanlegg, H_370
Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomheter som er i strid med Forskrift for elektri ske forsyningsanlegg.

§ 9 Rekkefølgebestemmelser

a. Støvmålinger for gbnr. 271 /1 22 og 271 /241 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i
henhold til forurensningsforskriften kapittel 30.

b. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak
av sand ned til kote 1 70 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet) .
Nord for x - akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av
sand dypere enn kote 1 75 (#3 på plankartet) .

c. Det kan ikke tas ut grus under kote 1 70 før grunnvannstanden er dokumentert.
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6 K ON SEKVE N SU TRE DNI N G

6.1 Krav om konsekvensutredning av planen

Bestemmelsene om konsekvensutredninger av april 2005 innebærer at konsekvensutredning
skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til
konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av
forslag til planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, behovet for
utredninger og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogra m er sendt på høring, lagt ut til
offentlig ettersyn og fastsatt a v Formannsskapet 15 . oktober 2013 .

Vedlegg I til forskriften omfatter tiltak etter § 2 som alltid skal konsekvensutredes etter
forskriften:

”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, l eire eller andre masser dersom minst 200
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse,
samt torvskjæring på et område på mer en n 1.500 dekar”.

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at volumet av resterende uttaksområde er
anslått til ca. 30 millioner faste m3.

6.2 Metode

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn av tiltaket. Konsekvensutredninger skal sikre at disse
virkningene b lir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. I det følgende foreligger
konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Aktu elle
problemstillinger og utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en
blå tekstboks i hvert kapittel.

Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok V712
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen , 20 14 ). Håndbok V71 2 er det grunnleggende
metodeverktøyet som benyttes i forbindelse med konsekvensutredninger i Norge.
Konsekvensutredningen består grovt av følgende deler:

• Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte
tema. Verdien b lir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.

• Del 2 består av å beskrive og vurdere tiltakets omfang (påvirkning). Omfang er en
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget
vurderes i f orhold til 0 - alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring
i analyseperioden (inkludert vedtatte planer).

• Del 3 består av å kombinere verdien av området og tiltakets omfang for å få den
samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de f ordeler og ulemper et tiltak
medfører i forhold til 0 - alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes
langs en glidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens ( - - - - ).
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Figur 11 : Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok V712 . Viften viser hvilken konsekvensgrad tiltaket får
når man sammenholder verdi og omgangskriterier for hvert deltema.

For utredningstemaer som t ransport og trafikk, støy, støv, naturressurser og grunnvan n er
ikke håndboken fulgt metodisk, men konsekvensene er utredet. Temaene er videre å finne
igjen i ROS - analysen.

Konsekvensene for alle deltema og avbøtende tiltak er oppsummert og sammenstilt i kapittel
9 .

6.2.1 Alternativ 0 - grunnlag for sammenligning

Alter nativ 0 er referansen som tiltaket skal sees i forhold til. Alternativ 0 er dagens situasjon i
tillegg til forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden. Uttaksområdet ligger i
hovedsak i et uregulert område.
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6.3 Landskap

6.3.1 Innledning

Temaet landskap om tales i denne konsekvensutredningen som visuelle og estetiske
opplevelsesverdier i landskapet.

De visuelle virkningene av terrenginngrepet omtales under tema landskap. Endring av
utearealenes funksjonelle kvaliteter i forhold til støy støv og luftforuren sing samt stedets
sosiale liv og betydning for de som bor eller bruker området , omtales under nærmiljø og
friluftsliv.

6.3.2 Metode

Arbeidet er utført med bakgrunn i befaring, kartmateriale, flyfoto og bilder, samt annet
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 3D - mode ll av foreslått uttaksområde har i tillegg vært et
viktig grunnlag for å vurdere omfang i forhold til tema landskap. Konsekvensutredningen
bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V 712 , Konsekvensanalyser .

Verdivurdering av landskapet besk rives ut fra en regional vurdering. Utgangspunktet for
vurderingen er at typisk landskap i regionen har middels landskapsverdi.

Omfanget beskriver hvor store positive eller negative endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i det berørte områ det. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte avbøtende tiltak. Omfanget skal vurderes i
forhold til eksisterende situasjon .

Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i fo rhold til
referansesituasjonen ut fra å sammenholde verdi - og omfangsvurderingene.

Definisjon av plan - og influensområdet

Planområdet består av områder som blir direkte påvirket eller berørt av det planlagte tiltaket,
dvs. selve uttaksområdet, atkomst - /dr iftsveger inklusive fyllinger/sidearea l samt arealer til
buffersoner. I vest avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna, i nord , sør og øst
avgrenses planområdet av skogsområder . Figur 12 viser avgrensning av planområdet.

I nfluensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det
planlagte tiltaket. Områder tiltaket vil eksponere seg mot inngår i influensområdet.
Landskapets topografi og tiltakets plassering i terrenget (på en flat furumo) gir b egrenset

Aktuelle problemstilling er

Nær - og fjernvirkning skal vurderes ved å undersøke hvordan tiltaket ser ut fra
bestemte standpunkter fra 3D - modellen.

Utredningsbehov

Det må utarbeides en landskapsanalyse inklusiv 3D - modell som viser nær - og
fjernvirkning i driftssituasjonen og ved avslutning av uttaksområdet. Utredningen
skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak som kan være istandsetting og sikring av
skjermsoner/vegetasjonssoner.
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eksponering for omkringliggende områder. De områdene som kan innlemmes i
influensområdet er de områdene som ligger høyere enn selve uttaksområdet. Figur 1 3 viser
fire områder hvor tiltaket kan være synlig.

Figur 12 . Illustrasjon som viser prinsipiell avgrensning av plan området (stiplet i rødt).

Hensmoen

Begna

Storetjern

Vesletjern
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Figur 13 . Influensområdet = røde trekanter som illustrerer hvor det er mulig å se tiltaket fra høyere liggende
områder. Plano mrådet er stiplet i rødt.

6.3.3 Dagens situasjon

Overordnet landskapskarakter

Landskapet innenfor influensområdet inngår i landskapsregion 08, Innsjø - og silurbygdene
på Østlandet (NIJOS, 2005) . Det meste av regionen ligger over marin grense noe som gir
landskap et preg av et bølgete morenedekke. Regionen mangler en enhetlig hovedform . Det
er jordbruket som danner hovedformene i det overordnete landskapet i kontrast til fattigere
berggrunn og skogsvegetasjonen rundt. Ulike, lave dalformer er trolig mest karakteris tisk.

Ringerike kan betraktes som en gjennomgangsdal med sterkt asymmetrisk profil og vid
dalbunn.

Leiravsetninger finnes bare i lavlandet rundt Tyrifjorden, og landskapet her er mer preget av
et slyngete elve - og leirbakke landskap. Småformene varierer my e, noe som bl.a skyldes en
mangfoldig berggrunn. Her er nemlig grunnfjellgneiser, sandsteiner, leirskifre, permisk lava og
ulike kalkbergarter.
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Store innsj øer som Tyrifjorden, Steinsfjorden og Randsfjorden, danner store landskapsrom
som sterkt bidrar til å prege landskapskarakteren i sine underregioner. De mektige
vannspeilene skaper utsyn og gir store fjernvirkninger i landskapet.

Store deler av regionen er nært tilknyttet jernbanen , og flere stasjonsbyer og mindre
tettsteder har vokst fram i nyere tid. Ut over disse preges regionen flere bygder med jevn
bosetting.

Figur 14 . D e store innsjøene danner store landskapsrom og man ser tydelig det slyngete elve - og
leirbakkelandskapet. Røde stiplete linjer viser kommunegrenser. (Foto: s kogoglandskap.no)

Landskapet i plan - og influensområdet

La ndskapet i influensområdet har to markerte daldrag i vest og øst hvor elvene Begna og
Randselva renner sørover før de møtes og fortsetter mot Tyrifjorden. E16 krysser
influen sområdet og følger elve ne nordover. Bebyggelsen er tett rundt Hønefoss sentrum,
men ut en for er landskapet i hovedsak preget av jordbru ksområde r med spredt bebyggelse
og åkrer rammet inn med striper av trær eller mindre skogsområder. Landskapet preges av
skog med innslag av vann, og jorder. Moderat til lite artsrike, oftest blåbærdominerte
skogtyper, er vanligst.

Hensmoen ligger på et isranddelta. Isranddeltaer karakteriseres av store, flate sand – og
grusavsetninger i terrenget med skrånende kant på distalsiden. I dag kalles isran ddeltaene
gjerne for moer. Elva Begna meandrerer i dalbunnen vest for planområdet. Hensmoen ligger
på et platå ca. 200 m.o.h. Det store innholdet av sand og grus i jordsmonnet gjør at furua
trives her. Landskapet kalles ofte for furumolandskap og karakteri seres av få
landskapselementer og liten variasjon, men med god sammenheng og inntrykksstyrke.
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Liten/lav bunnvegetasjon og små terrengvariasjoner gir et åpent preg uten en tydelig visuell
avgrensning.

Figur 15 . Eksemp el på furumola ndskap på området (Foto: A splan Viak AS).

I influensområdet ligger også Storetjern og Vesletjern som er dødisgroper og viktig e
landskapselement er . Dødisgroper er dannet ved at isklumper eller større isrester blir begravd
i løsmateriale (og dette løsmateri alet isolerer og hindrer rask smelting). Når de begravde
isklumpene senere smelter blir det liggende tilbake en grop i overflata. Vesletjern og
Storetjern nord for planområdet er grytehullssjøer dannet av dødisgroper. Elementene
skaper variasjon i det elle rs flate furumolandskapet.
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Figur 16 . Dødisgropen Vesletjern skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet (Foto: A splan Viak A S ).

Plan - og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og terrenginngrep. På vestsiden av
Begna ligger et grustak på Kilemoen. I selve planområdet driver John Myrvang AS
eksisterende grustak. Langs Hensmoveien nordøst for planområdet ligger et industriområde.
Det ligger også boligområder nær planområdet ; Vågård, Nymoen og Hen.

Figur 17 . Eksisterende situasjon sett fra 3D - modell.
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Figur 18 : 3D - modell som viser u ttak av hele området ned til kote 170. Uttaksskråningene er ikke revegetert.

6.3.4 Verdivurdering

Influensområdet karakteriseres som e n gjennomgangsdal med sterk asymmetrisk profil og
vid dalbunn. Influensområdet preges av jordbrukslandskap med moderat til lite artsrike
blåbærsdominerende skogstyper som er fremtredende og vanlig i regionen. Middels verdi.

Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bryter opp helheten i landskapet. M iddels til liten verdi.

6.3.5 Synlighetsanalyse

Fjernvirkning/nærvirkn ing

Planforslaget legger til rette for en utvidelse av grusuttaket i henhold til areal avsatt i
kommuneplanen med en uttaksdybde inntil 2 meter over grunnvannsnivå . J ohn Myrvang AS
tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170. Det er utarbeidet 3D - model l for følgende
situasjoner:

• Dagens situasjon (0 - alternativet)
• U ttak av hele området ned til kote 170

For å dokumentere tiltakets nær - og fjernvirkning er det tatt utsnitt/stillbilder fra 3D - modellen
fra valgte standpunkt/synsvinkler. Standpunktene er valgt ut fra steder der uttaksområdet i vil
eksponeres /være synlig , eller områder der folk i stor grad befinner seg.
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Følgen de ståsteder er valgt:

A. Ulvenåsen
B. Klekkenveien
C. Mørk ga nga
D. Gyrihaugen
E. 271/122, bolig
F. Nymobakken
G. Industriområdet
H. Vesle tjern
I. 271/24 1 , bolig

Fjernvirkning

Figur 19 . Oversikt over de ulike ståstedene for vurdering av fjernvirkning.

Fjernvirkning

Nærvirkning
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A. ULVENÅSEN

Ulvenåsen (269 mo h) er et høydedrag nord for uttaksområdet, ca.1,4 km i luftlinje. Det er
ikke mulig å se masseuttaket p å grunn av tett vintergrønn vegetasjon. Så lenge denne tette
vegetasjonen opprettholdes vil ikke masseuttaket være synlig ved fase 1 eller fase 2.

Figur 20 . Dagens situasjon: tett vegetasjon gjør at dagens uttaksområde ikke er synlig. (Foto: A splan Viak AS )

B. _ KLEKKENVEIEN

Avstanden fra Klekkenveien til masseuttaket, ca. 6 km i luftlinje, sammen med plasseringen i
terrenget og tett vegetasjon , gjør at masseuttaket underordner seg landskap et og i svært
liten grad eksponerer seg mot området . Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større
inngrep.

Figur 21 . Dagens situasjon: Klekkenveien (194 moh ), m asseuttaket er svært begrenset eksponert pga
plassering i terreng og tett vegetasjon. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større inngrep. (Foto: A splan
Viak AS )

På grunn av masseuttakets plassering i terrenget vil heller ikke en utvidelse (fase 1 og fase
2) være synlig fra denne vinkelen. Man må høyere opp for å kunne se endringene.
Masseuttaket på K ilemoen vil fortsatt fremstå som det største landskaps inngrepet.

Hensmoen Industriområdet

Hensmoen
Kilemoen
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C. MØRKGANGA

Mørkganga (540 moh) lig ger ca. 14 km unna i luftlinje . H erfra kan man skimte uttaket som en
lys ere grå stripe i det fjerne. Masseuttakets plassering på en flat furumo gjør at man må opp i
høyden for å kunne se det. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et tydelig ere
landskapsinngrep.

Figur 22 . Dagens situasjon: Mørkganga ( 540 moh ), masseuttaket fremstår som en lys stripe i den tette
vegetasjonen. (Fot o: A splan Viak AS)

Ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) vil den lyse stripen øke litt i omfang grunnet utvidelse av
masseuttaket med fjerning av vegetasjon og senkning av terreng. M asseuttaket på Kilemoen
vil fortsatt fremstå som det største landskapsinngre pet.

Figur 23 . Fremtidig situasjon: Mørkganga (540 moh) . Tiltaket representerer en utvidelse og senkning av
terrenget. Dermed blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i stør re grad den sammenhengende
skog kledte m oen enn eksisterende situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil
tiltaket ikke lenger være synlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn.
(Foto: A splan Viak AS )

Steinsfjorden

Kilemoen
Hensmoen

Kilemoen
Hensmoen

Steinsfjorden
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D. GYRIHAUGEN

Gyrihaug en ligger litt høyere enn Mørkganga (682 moh). Høyden gjør det mulig å «se ned» i
uttaket. Masseuttaket ses som en lys ere grå stripe i horisonten. M asseuttaket på Kilemoen
fremstår som et større landskapsinngrep.

Figur 24 . Da gens situasjon: Gyrihaugen ( 682 moh ) , masseuttaket fremstår som en lys stripe på den skogkledte
moen. (Foto: A splan Viak AS)

Som fra Mørkganga, vil masseuttaket ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) øke litt i omfang
grunnet fjerning av vegetasjon og senking av terreng. Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt
fremstå som det største landskapsinngrepet.

Figur 25 . Fremtidig situasjon : Gyrihaugen. Tiltaket representerer en utvidelse og senking av terrenget. Dermed
blir mer av masseutt akets skråninger synlig og bryter i stør re grad den sammenhengende skog kledte moen enn
eksisterende situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil tiltaket ikke lenger være
synlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipule rt og det nye tiltaket er lagt inn. (Foto: A splan Viak AS)

Hensmoen
Kilemoen

HensmoenKilemoen



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 40

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

Samlet vurdering av fjernvirkning

Den store avstanden til sandtaket sammen med beliggenheten (en fordypning i furumoen) og
vegetasjon, reduserer tiltakets synlighet. Årstidene er trolig mest avg jørende for graden av
eksponering på enkelte av ståstedene. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene
revegetert, vil tiltaket ikke lenger være synlig fra de valgte ståstedene .

Nærvirkning

Figur 26 . Ståsteder i 3D - modell e ller fotostudier for vurdering av nærvirkning.

Reguleringsplanforslaget tillater etablering av en terrengvoll i buffersonen rundt
uttaksområdet. I 3D - modellen er denne vollen tegnet inn med en høyde på 1,5 meter. V ollen
vises med gul t og uten vegetasjon f or å synliggjøre forskjellen mellom eksisterende og
fremtidig situasjon.

E. 271/122

Boligen (2 71/122) ligger på ca. kote 194 mens uttakskanten ligger på kote 197 . D ette
resulterer i at man ikke vil kunne se planlagt tiltak fra denne tomten .

Det er valgt å g jøre en fotostudie fra dette standpun ktet, fordi dette i større grad vil illustrere
tiltakets nærvirkning enn utsnitt fra 3D - modell.
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Figur 27 . Eksisterende situasjon. Fra hage til bolig Gbnr. 271/122. Høydeforskjell/topogr afi og vegetasjon
skjermer for innsyn til dagens og planlagt masseuttak. Driftsveg med bom i forgrunnen . (Foto: A splan Viak AS)

Figur 28 . Eksisterende situasjon . Mot sør. Terreng og vegetasjon skjermer for innsyn til masseutt aket.
Eksisterende driftsveg går langs toppen av kollen. (Foto: A splan Viak AS)
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NorSt one AS

Bom ved driftsveg

Driftsveg
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F. Nymobakken

Adkomst til sanduttaket er fra Nymobakken. Uttaket ligger som en forsenkning i terrenge t og
furuskog demper uttakets eksponerings grad . Dagens uttaksområde er knapt synlig fra de tte
standpunktet .

Figur 29 : Eksisterende situasjon. Fra Nymobakken sett mot sør. Dagens uttakskant kan skimtes til høyre i bilde t
(Stormen D agmar har ført til avskoget område).

Fremtidig uttaksområde vil i større grad være synlig fra dette standpunktet fordi
uttaksområde (og vegetasjonsvoll) kommer nærmere vegen. Vegetasjon mellom
Nymobakken og fremtidig driftsveg vil dempe eksponeringsgraden.

Figur 30 . Fremtidig situasjon . Al le masser er ferdig tatt ut i henhold til reguleringsplanforslaget. D riftsveg og
v egetasjonsvoll med høyde 1,5 meter er etablert. Vegetasjon mellom Nymobakken og driftsveg er ikke vist i 3D -
m odellen. Oppenåsen skimtes i bakgrunnen til høyre.

Nymobakken

Voll

Driftsveg
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G. Industriområdet

Fra utkanten av industriområdet , langs en kraftgate hvor høyere vegetasjon er fjernet, vil
man ikke se dagens uttaksområde.

Figur 31 . Eksisterende situasjon. M asseuttaket er ikke synlig fra denne syns vinkelen.

Ferdig uttak vil ikke eksponere seg mot dette standpunktet. Imidlertid vil tiltaket komme
nærmere og en eventuell voll vil skimtes mellom de høye furustammene.

Figur 32 . Frem tidig situasjon (fase 1 og 2) . Den nyetablert e vollen kan skimtes gjennom det tette furusjiktet
(vollen er lagt inn i 3D - modellen med gulgrønn farge for bedre synlighet). Selve uttaksområdet vil ikke være
synlig.

Oppenåsen

Oppenåsen

Voll
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H. Vesle tjern

Fra Vesle tjern vil det være sm å/ubetydelige endringer i landskap et . Skogen fjernes mot
uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord. Uttaket vil ikke være synlig i noen av
fasene (man kan kanskje skimte vollen) , men himmelen blir mer og mer synlig i takt med
uttaket.

Figur 33 . Eksisterende situasjon. Uttaket er ikke eksponert fra denne vinkelen.

Figur 34 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Små/ubetydelige endringer i landskapsbilde, man kan kanskje
skimte vollen i horisonten. Vollen er lagt inn i 3D - modellen med gul farge for å være synlig, i virkeligheten vil
denne gli inn i landskap et .

Voll
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I. 271/241

Som ved standpunkt ved Vesletjern , vil det også her være små/ubetydelige endringer i
landskapsbildet . Skogen fjernes mot uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord.
Uttaket vil ikke være synlig i noen av fasene, men himmelen blir mer og mer synlig i takt med
uttaket .

Figur 35 . Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne vinkelen. Syns vinkelen er tatt mot en
kraftlinjetrasé slik at det skal være lettere å synliggjøre forskjell på eksisterende og fremtidig situasjon.

Figur 36 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Det tette sjiktet med f uru virker som en buffer, skogen fjernes
gradvis i takt med uttak av masser og det resulterer i at man etter hvert vil kunne se himmelen gjennom
trestammene. Man kan se uttaksskråningen mot sør i det fjerne bak vollen. Vollen rundt masseuttaket er lagt inn
med gul farge for å synliggjøre forskjellen mellom en eksisterende og fremtidig situasjon.

VollDriftsveg

Uttaksskråning
i sør
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Samlet vurdering av nærvirkning

Områdets flate topografi fører til at tiltaket i liten grad vil eksponere seg mot de undersøkte
nærområdene. Ved noen av standpun ktene vil man kunne se vollen og skimte himmelen
gjennom furustammene fordi skog er fjernet som en følge av at tiltaket kommer nærmere.

F uruskogen rundt uttaksområdet og etablering av en eventuell vegetasjonsvoll, vil fungere
som en buffer og stort sett s kjerme for innsyn til det nye tiltaket . Planlagt tiltak vil i liten grad
endre eksponeringen av masseuttaket mot omkringliggende områder sa mmenlignet med
dagens situasjon.

6.3.6 Omfangsvurdering

For områdene som blir direkte berørt, dvs. i pla nområdet, vil tiltakets dimensjon være dårlig
tilpasset omgivelse ne og i liten grad være tilpas set linjene i landskapet ved at de i større grad
del er opp en enhetlig terrengform ( furumoen på Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Deler
av planområdet og om rådet rundt (industriområdet) er allerede i dag preget av inngrep.
T iltaket innebærer en utvidelse av dagens uttak i lengde, bredde og dybde , og vil i større
grad bryte skalaen i landskapet.

I det store landskapsrommet , dvs. i influensområdet, vurderes ti ltaket å berøre deler av
moreneryggen som et viktig landskapselement. Imidlertid vil den karakteristiske
moreneryggen ned mot Begna samt grytehullsjøene Vesletjern og Storestjern bevares. Disse
er viktig e landskapselementer som etterlate r spor av d et kvart ærgeologiske landskapet,
samtidig som at moreneryggen i vest fungerer som en visuell skjermingssone sett fra vest.

Synlighetsanalysen viser at t iltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor
man befinner seg i forholdet til planområdet. Ek sponeringen mot skogsområdene Ulvenåsen,
Mørkganga og Gyrihaugen vil øke noe fordi de ligger høyere i terrenget. Uttaket vil ikke
eksponere seg mot Nymobakken, boligområdene på Hen , bolig 271 /1 22 eller industriområdet
på grunn av skjermende vegetasjon og f ordi områdene ligger på nivå med , eller lavere enn,
sel ve uttaksområdet.

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Hensmoen med en senkning av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil uttaksområdet på sikt gli inn s om
en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand. Reguleringsplanen sikrer at det blir
bevart terreng og vegetasjon som en buffersone rundt området. Tiltaket vurderes å gi
middels til stort negativt omfang for planområdet og lite negativt omfang for influensområdet.

6.3.7 Konsekvensvurdering

Plan området er gitt m iddels til liten verdi og middels til stort negativt omfang som gir middels
n egativ konsek vens ( - - ). Influensområdet er gitt middels verdi og lite negativt omfang som
gir liten negativ konsekven s ( - ) .

Landskapet endres totalt på selve furumoen, og vil gi lokalt store negative konsekvenser for
landskapet. I forhold til eksponering mot der folk bor, ferdes eller kjører, vil landskapet ikke
bli radikalt endret.

Konsekvenser i driftsfasen

Driftsp erioden for uttaksområdet er anslått til å være ca. 75 år forutsatt dagens uttaksvolum.

Konsekvenser for landskapet i driftsperioden er knyttet til endret landskapskarakter i
masseuttaket og eksponering mot omgivelsene. Drift sperioden vil medføre større ne gative
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konsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget som er revegetert og kan
tilbakeføres til LNF - område eller benyttes til andre formål.

I driftsfasen må v egetasjon og markdekke f jernes og eksponeringen av uttaksområdet vil øke
gradvis. For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at drifts området ikke omfatter
mer enn nødvendig areal og at uttaksskråningene revegeteres så snart det er mulig uten å
forurense ressursen.

Avbøtende tiltak/istandsetting

Reguleringsbestemmelsene fastsetter at endelig skråning mot omkringliggende terreng ikke
skal være brattere enn 30 grader (1 :1,73). Skråningene skal naturlig revegeteres , men kan
først revegeteres etter hvert som endelig bunnivå i uttaksområdet er nådd . Vegetasjonen i
skråningene vil etter h vert som den vokser til dempe den visuelle virkningen. Fortløpende
revegetering er uheldig før endelig bunnivå er nådd, da jord og planter vil spre seg og
forurense ressursen.

For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at uttaks området ikke omfat ter mer enn
nødvendig areal, at uttaksskråningene revegeteres, og at skråningen i vest ned mot Begna
bevares slik at den kan fungere som en visuell skjermingssone sett fra vest. Skråningen i
vest ned mot Begna inngår ikke i planområdet, men grenser til pla nområdet .

Figur 37 . Primærvegetasjonen har festet seg og vokser på de veggene i sandtaket som ikke er i bruk. Denne
vegetasjonen har vokst frem i løpet av en 15 - 20 - års periode .
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6.4 Nærmiljø og friluftsliv

6.4.1 Innledning

Temaet friluftsl iv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø,
herunder områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Staten s
vegvesen, 2014:144) .

Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet skal vurderes under nærmiljø og
friluftsliv. Områdets visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter og bruk på grunn av luftforurensning,
støynivå og/eller støytiltak behandles under tema nærmiljø og friluftsliv. Lydnivå er en
objektiv faktor som kan dokumenteres ved målinger og beregninger, og som myndighetene
har satt grenseverdier til. Opplevelse av lyd er imidl ertid en subjektiv faktor, som vil oppleves
forskjellig fra person til person. Normalt defineres en endring i støynivå på 3 dB som en
merkbar endring i støynivået.

Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer

Det er et overordnet politisk mål at al le skal ha mulighet til å utøve helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i
omkringliggende naturområder. Disse føringene er gitt i Stortingsmelding 23 (2001 - 2002)
Bedre miljø i byer og te ttsteder og Stortingsmelding 39 (2000 - 2001) Friluftsliv – en veg til
høgare livskvalitet . Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

6.4.2 Metode

Metodi sk bygger utredningen på Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvens analyser
(Statens Vegvesen 20 14 ) og DN - håndbok 25 - 2004 – Kartlegging og verdisetting av
friluftsområder (DN 200 4 ). Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til kriterier

Aktuelle problemstillinger

Skogsområdet mellom Storetjern og dagens uttaksområde benyttes til friluftsformål
og orientering. Det går flere skogsbilveger og stier i området som er godt egnet til
turgåing. I området arrangeres jevnlig tur - orientering, karusell - løp og det
tradisjonsrike Jonsokløpet. Området er også velegnet til presisjons - orientering.
Vesl etjern be nyttes til bading. Planområdet ligger i nærheten av flere boligområder
(Hen, Nymoen, Vågård). Annen bebyggelse i nærheten av uttaksområde er
Hensmoen industriområde som sysselsetter flere personer.

Utredningsbehov

Utredningen skal dokumentere områdets br uk og tiltakets konsekvenser for friluftsliv
og nærmiljø. Fossekallen IL og Ringerike O - lag kontaktes for å avklare bruken av
området. Utredningstemaet må ses i sammenheng med kapittel om forurensning
(støy og støv). Avbøtende tiltak må vurderes.
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som ti lgjengelighet, bruksfrekvens, brukere, egnethet, funksjon, opplevelseskvaliteter,
symbolverdi, kunnskapsverdier, tilrettelegging, utstrekning og graden av inngrep.

Registreringene er gjort på bakgrunn av befaring i området, bruk av kartmateriale, flyfoto,
bilder og 3D - modell, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale og høringsuttalelser.
Kommunen har også bidratt med informasjon på bakgrunn av arbeidet med kartlegging av
bynære friluftsområder i Hønefoss.

6.4.3 Kartlegging av bynære friluftsområder, Hønefoss

R ingerike kommune ha r kartlagt og verdisatt bynære friluftsområder rundt Hønefoss.
Arbeidet er sam m enfattet i en rapport («Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
hovedrapport, mars 2014») hvor friluftsområdene er klassifisert på bakgrunn av verdi . De
ulike klassifiseringene er A - , B - , C - og D - områder. Målet er at rapporten skal fungere som et
kunnskapsgrunnlag når nytt forslag til kommuneplan skal utarbeides, samt ved senere
saksbehandling i kommunen.

Hensmoen er klassifisert til B - område pga . det gode stinettet og fordi det er mulig å bruke
barnevogn og rullestol på mange av stiene. Årsaken til at det ikke er et A - område er at det
ikke har spesiell størrelse, spesiell tilrettelegging eller ligger spesielt nært byen. De seks
områdene som er klassif isert til A - områder har e n eller flere av disse kvalitetene. At området
er avsatt til råstoffutvinning har ikke hatt betydning for klassifisering en . Nedenfor gis en
oppsummering av k lassifisering av områdetyper i Ringerike kommunes undersøkelse av
bynære f riluftsområder.
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Figur 38 . Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, - hovedrapport, mars
2014".
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Figur 39 Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområd er i Hønefoss, - hovedrapport, mars 2014".



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 52

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

6.4.4 Dagens situasjon

Plan - o g influensområde

Undersøkelsesområdet består av både planområdet og influensområdet. Planområdet er
dagens grusuttak samt planlagt uttaksområde. Influensområdet er områder som kan bli
berørt av tiltaket med for eksempel endret miljøbelastning i form av støy og støv, endret
opplevelseskvalitet eller endret tilgjengelighet . Her regnes influensområdet til å være
boligområder som får redusert sitt nærturterreng, det vil si boligene på Hen langs
S toretjernveien , Vågård og Nymoen. Influensområdet er også avgrenset av jernbanen i
nordvest, E16 i nordøst og en bratt skråning (ca. 32 graders helling) ned mot Hen i sørvest.
Støykartleggingen viser at det er minimal støyutbredelse utenfor uttaksområdet ved full d r ift
(jf. støysonekart i utredning om støy). Tiltakets støybidrag har derfor ikke vært bestemmende
for avgrensningen av influensområdet.

Figur 40 . Illustrasjonen viser prinsipiell avgrensing av influensområdet (stiplet linje) og planområdet (heltrukket
linje) for tema nærmiljø og friluftsliv. Alternative friluftsområder er avmerket med hvit rute.

Områdebeskrivelse

Deler av p lanområdet består av det eksisterende sand - og grustaket. Den ubebygde delen
av planområdet bestå r hovedsakelig av tørr furuskog. Terrenget er lettgått og flatt med lite
bunnvegetasjon.

Det ligger flere boligområder i nærheten av uttaksområdet. Boligområdet på Nymoen ligger
ca . 300 meter sørvest for dagens uttaksområde. Det ligger også et boligområde på Hen
langs Storetjernveien ca . 450 meter no rdvest for dagens uttaksområde. Boligfeltet på Vågård
ligger ca. 800 meter nordøst for eksisterende uttaksområde , på østsiden av E16 .
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Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten. Annen bebyggelse i nærhete n av
uttaksområde er Hensmoen industriområde . Brukere av skogsområdet nord for
uttaksområdet er i hovedsak lokalbefolkningen og Fossekallen IL.

Det ligger en fotballbane nord for E16 som ikke lenger er i bruk. Denne ble etablert på slutten
av 70 - tallet av Myrvang AS og tre andre bedrifter. Kommunen overtok drift av banen i 2011.
Banen var tidligere brukt mye av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de siste 10
årene vært lite brukt. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass .

Sør for uttake t i boligområdet Nymoen er det etablert en lekeplass med mulighet for diverse
aktiviteter. Det ligger også en provisorisk lekeplass på Vågård.

Figur 41 . Oversiktskart over området.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 54

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

Figur 42 . Det går fl ere stier og skogsbilveger nord for uttaksområdet som brukes til friluftsformål.

Figur 43 . Lekeplass i boligområdet på Nymoen.

Figur 44 . F otballbanen er ikke lengre i bruk og benyttes i dag som lagringspl ass.

Dagens bruk og brukere

Hensmoen er ett av de mest brukte rekreasjons - og turområdene ifølge Ringerikes
kartlegging av bynære friluftsområder nær Hønefoss i 2013 . Området er et av de mest brukte
områdene for Fossekallen I L, og brukes til orientering. I området arrangeres je vnlig tur -
orientering, karusell øp og det tradisjonsrike Jonsokløpet.

Etter å ha vært i kontakt med Ringerike O - lag og Fossekallen I L , blir Hensmoen trukket fram
som et mye brukt turområde . D e flate moene har sæ rlige kvaliteter som la vterskel områder
for friluftsliv og trening egnet for både barnevogn og rull e stol . Til orientering er området
særdeles attraktivt pga . det varierte terrenget . B landingen av flatmo med stier passer godt for
nybegynnero pplæring og rekrutter, samt tur orienteri ng . D et har også vært arrangert sykkel o -
løp . De tilgrensende åsene gir mulighet for mer krevende orientering. Kombinasjonen av
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flere terrengtyper og vann gir god løps variasjon . Området rundt Vesletjern og Stor e tjern er
særlig kupert , og Vesletjern benytte s også til bading.

I følge Ringerike O - lag , er det Fossekallen I L som bruker området mest til orientering , se
figur 45 . Det arrangeres også jevnlig o - løp for funksjonshemmede, som rullestol o - løp og
presisjonsorientering. Gode stier og veier uten stein og hull gjør skogsområdet godt
tilgjengelig for rullestol. Senest i 2012 ble det arrangert NM i Pre - o og Temp - o på Hensmoen.
Her legges også jevnlig ut turorientering, fot o - o rientering og “minitrimmen“ for barn.

Ved Vesletjern har bedriftsidretten hengt opp en postkasse med gjestebok. Ved å legge
sammen antall besøkende på en tilfeldig uke i mai 2014 (uke 21), hadde Vesletjern 17
besøkende.

Figur 45 . Ulik bruk av området. Til venstre: p å tur med barnevogn og til høyre, markering av Ringerikskarusellen
orienteringsløp.

Figur 46 . Venstre: bedriftsidretten har hengt opp en postkasse med gjestebok ved Vesletjern. Midt: Vesletjern
med improvisert brygge og stupebrett. Høyre: Vannkanten langs Storetjern.
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Figur 47 . O - kart over Hensmoen tilsendt fra Fossekallen IL med areal avsatt til masseuttak i kommuneplanen
inntegnet ( stiplet rød linje ) .

Figur 48 . Løypekart fra hhv Ringerikskarusellen 2012 og Jonsok løpet 20 12. Her fremgår det hvordan O - løpere
bruker planområdet i tilknytning til områder rundt.
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Alternative friluftsområder

Tilgjengelig areal til friluftsliv/rekreasjon/orientering i plan området vil gradvis reduseres etter
hvert som uttaksområdet flytte r seg lenger nordover inn på moen . Gjenstående arealer nord
for planområdet rundt Storetjern og Vesletjern vil fortsatt muliggjøre et rikt omfang av
friluftslivsaktiviteter.

Eggemoen, Kilemoen og Hovsmarka /Børdalsmoen er friluftsområder som ligger i nærhet (1 -
3 km) til Hensmoen. Både Eggemoen og Hovsmarka /Børdalsmoen er klassifisert som A -
områder i kommunens undersøkelse om bynære friluftsområder . Dette er gode, store
tilrettelagte områder. Eggemoen har , som deler av Hensmoen, et flatt landskap stort sett
b estående av furuskog. Stiene kan her også brukes med barnevogn, rullator og rullestol.

Hovsmarka/Børdalsmoen sees i sammenheng, selv om de har noe ulik bruk. Hovsmarka har
asfalterte turveier som brukes til rulleski og turer med barnevogn og rullestol, sam t vanlige
fotturer og jogging. Børdalsmoen har furuskog og turstier på skogsbu n n og brukes av flere
idrettslag til trening.

Kilemoen, er som Hensmoen , klassifisert til et B - område. Det er en furumo med lett kupert
terreng . Moen har gode og varierte stier o g brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og
jogging , samt til orientering . Deler av Kilemoen er avsatt til område for råstoffutvinning i
pågående reguleringsplanprosess.

6.4.5 Verdivurdering

Ved verdisetting av plan - og influensområdet som område for fri luftsliv og nærmiljø vurderes
planområ det og influensområdet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i
vurderingskriterier gitt i DN Håndbok 25 - 2004.

Tabell 3 : Oppsummering av planområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (ta bell jf. DN Håndbok 25 - 2004) Tallene
fra 1 til 5 er en gradering/skala av kriteriene fra lite (1) til mye (5)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienter ingsidrett.

Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fo ssekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O - løp og
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NM i
presisjonsorientering.

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Den inngrepsfrie delen
av planområde t er
ensartet åpen
furuskog

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap som
er vanlig i regionen

Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ingen kjente

Funksjon Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesiell
funksjon

Planlagt uttaksområde
er en del av
rekreasjonsområdet
på Hens moen, og
brukes blant annet til
fotturer, trening , sopp -
og bærsanking og
orientering.

Egnethet Er området spesi elt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig x Godt Området er spesielt
godt egnet til
rekreasjons - og
friluftsformål , spesielt
presisjonsorientering
fordi det ligger bynært
og er lett tilgjengelig i
nærmiljøet. Området
er også spesielt godt
egnet til barnevogn og
rullestolbrukere.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad av
tilrette -
legging

Området er s pesielt
egnet for presisjons -
orientering – for
rullestolbrukere

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange Kvartærgeologisk
landskap med
israndd eltaer og
dødisgroper /grytehulls
sjøer

Inngrep Er området
inngrepsfritt?

Utbygd x Inngrep
sfritt

Deler av planområdet
er allerede et
masseuttak, området
grenser til Hensmoen
industriområde i
nordøst .
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Utstrekning Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Området er del av et
større
sammenhengende
skogsområde på
Hensmoen

Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er allerede
godt egnet til ulike
rekreasjons - og
fril uftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

Tabell 4 : Oppsummering av i nfluensområdets verdi for friluft sliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.

Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønef oss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regiona le O - løp og
NM i
presisjonsorientering.

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Ensartet åpen
furuskog.

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap som
er vanlig i regionen .
Grytehullsjøene
Vesletjern og
Storetjern gir økte
opplevelseskvaliteter.
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Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ingen kjente

Funksjon Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplas s el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesiell
funksjon

Influensområdet er en
del av løypenettet på
Hensmoen , og brukes
blant annet til fotturer,
trening , sopp - og
bærsanking og
orientering.

Egnethet Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enk eltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig x Godt Området er meget
godt egnet til blant
annet orientering, men
det finnes alternative
områder i kommunen
som allerede er i bruk,
for eksempel
Eggemoen.

Tilretteleggi ng Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad av
tilrettele
gging

Området mellom
Storetjern og
Vesletjern er spesielt
egnet og tilrettelagt for
presisjonsorientering –
for rullestolsbrukere

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange K vartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper
(grytehull sjøer )

Inngrep Er området
inngrepsfritt?

Utbygd x Inngrep
sfritt

Større skogsområder
uten inngrep. Grenser
til industriområde i øst
og boligbebyggelse
(Hen, Nymoen,
Vågård) .

Utstrekning Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Området grense r til
større
sammenhengende
skogsområde r på
østsiden av E1 6 som
brukes i
friluftslivssammenhen
g: Nærstadmarka,
Vågårdsåsen og
Eggemoen.
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Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er allerede
godt egnet til ulike
fr iluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

Tilgjengeligheten kan
bli bedre med for
eksempel bedre
parkeringsmuligheter
og merked e stier.

Planområdet:

I Ringerike kommunes kartlegging av 1 8 bynære friluftsområder var Hens moen det området
som fikk flest svar i unde rsøkelsen . Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på
Hensmoen er stor .

I følge kriteriene til Statens vegvesens hån dbok V71 2 vurderes planområdet til å ha middels
til stor verdi for nærmiljø og friluftsliv . Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes
ofte/av mange og at området er del av sammenhengende grøntområder . En del av
planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og
dette trekker verdien noe ned.

Influensområdet

Nord for planområdet ligger skogsområder med Vesletjern og Storetjern. Dette er mye brukte
turmål samt at Vesletjern er tilrettelagt med et provisoris k bryggeanlegg som muliggjør
bading . Storetjern er drikkevannskilde for ca. 30 boliger, og bading er ikke tillatt her. Området
grenser til større sammenhengende skogsområder på østsiden av E1 6 som brukes i
friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og Eggemoen.

Influensområdet benyttes i likhet med planområdet til turgåing, trening, orientering, plukking
av bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. Influensområdet vurderes
samlet å ha middels til stor verdi for friluftsliv og nærmilj ø .

6.4.6 Omfangsvurdering

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket vil
medføre i plan - og influensområdet. Omfanget vurderes i forhold til 0 - alternativet (dagens
situasjon) . V ed omfangsvurdering av plan - og inf luensområdet vurderes planområdet og
influensområdet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i vurderingskriterier gitt i
håndbok V71 2.
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Tabell 5 : Omfangsvurdering i planområdet (i henhold til kriterier i håndbok V712 )

Kriterie r Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter Tiltaket vil ødelegge
bruksmulighetene for
planområdet på grunn av
arealbeslag. Det er
imidlertid snakk om en
lang tidshori sont (ca. 75
år)

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Tiltaket vil på sikt
medføre at planområdet
er uegnet til friluftsliv på
grunn av anleggsdrift og
terrenginngrep.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil i stor grad
redusere om rådets
attraktivitet og tiltaket vil
på sikt redusere
områdets
opplevelseskvaliteter for
ferdsel, aktiviteter og
opphold .

Identitetsskapende
betydning

Planområdet
vurderes ikke å ha
noen direkte
identitetsskapende
betydning, men er
en viktig
møteplass som vil
gå tapt.
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Tabell 6 : Omfangsvurdering i influensområdet (i henhold til kriterier i håndbok V 712 )

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt omfang Stort
negativt
omfang

Br uksmuligheter Støy - og støvbidraget fra sandtaket
vil ikke påvirke bruken av området,
men arealreduksjon på moen vil
redusere bruken av området.

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Eksisterende løypenett/forbindelser
i influensområdet oppretth oldes,
men tilgjengelig løypenett på
Hensmoen reduseres gradvis.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil gjøre området mindre
attraktivt for tradisjonelt friluftsliv ,
og spesielt orienteringsidretten,
fordi tilgjengelig areal til friluftsl iv
gradvis reduseres.

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil kunne forringe
influensområdets betydning som
en viktig møteplass.

Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne skogsbilveger som i dag benyttes til
friluftsformål. Skogsbilvegene / turvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de legges
om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.

Badeplassen ved Vesletjern vil fortsatt være tilgjengelig fra boligområdene og tiltaket vil ikke
gi økt støybidrag til området. Vesletjern kan få noe redusert attraktivitet som badeplass etter
hvert som uttaket kommer nærmere , men dette vil trolig ikke redusere bruken.

Planforslaget vil redusere områdets attraktivitet som friluftsområde ved at et st ørre areal
benyttes til masseuttak. Boligområdet ved Hen kan også få redusert attraktivitet som følge av
at uttaksområdet kommer nærmere samt en reduksjon av boligområdets nærturområde.

Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at all bebyggelse og
mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet
sandtaket, og støybidraget vil ikke påvirke bruken av området. Støyende aktiviteter som
foregår i produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkrin gliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfal l ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet i forurensningsforskriften .

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve
planområdet da et viktig område for opphold og aktivitet på sikt går tapt. I influensområdet vil
tilt aket få middels negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø fordi tilgjengelig areal for
opphold og aktivitet på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken
av området. Hensmoen vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsi dretten. Det finnes
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alternative arealer for friluftsliv i på østsiden av E1 6 som Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen.

Planforslaget har et langt tidsperspektiv før området er ferdig tatt ut, anslagsvis 75 år. Det
betyr at området kan brukes til friluftsf ormål i lang tid fremover, men at disponibelt areal
gradvis vil reduseres. Etter endt uttak kan imidlertid området settes i stand, og igjen ha et
potensial som område for opphold, rekreasjon og aktivitet .

6.4.7 Konsekvensvurdering

Planområdet er vurdert å ha mid dels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi stort negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V71 2 , stor negativ konsekvens .

Influensområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi middels negativt
omfang . Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V71 2, middels negativ
konsekvens.

6.4.8 Avbøtende tiltak

• O pprettholde/bevare mest mulig stier rundt uttaket i driftsperioden
• Omlegging av skogsbilvei er/ turvei er etter hvert som uttaksområdet utvides slik at

t verrforbindelser opprettholdes .
• Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke tilgjengeligheten til området. Dette

kan være aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er avklart.
• Driftsveg/turveg rundt uttaket vil i driftsperioden være allment tilgj engelig
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6.5 Naturmiljø

6.5.1 Innledning

I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende sand - og grustak ved Hens moen er
det gjennomført en konsekvensutredning av deltema naturmiljø innenfor plan - og
influens området. Med influensområdet menes et subjektiv t avgrenset areal utenfor
planområdet som kan tenkes å bli negativt påvirket av tiltak innenfor planområdet.

Figur 49 . Planområd et ligger innenfor stiplet strek. Lilla areal er avsatt til masseuttak i kommuneplanen .

Aktuel le problemstillinger

Det er i Naturbase avgrenset én naturtypelokalitet rundt Vesletjern av typen
grytehull sjø med intakt lavlandsmyr. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C).
Vesletjern ligger utenfor planområdet , men innenfor influensområdet . I ti llegg
foreligger det flere funn av rødlistearter på Artskart ( www.artsdatabanken.no)
innenfor influensområdet, men utenfor planområdet.

Utredningsbehov

Det må gjennomføres en biologisk kartlegging av de deler av planområdet som
fortsatt kan ha potensiale for funn av verdifullt naturmangfold. Det skal
gjennomføres viltkartlegging. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.
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6.5.2 Metode

Kartl egging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på
nasjonal metodikk for naturtypekartlegging, dvs. kartlegging av spesielt viktige områder for
biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning
2007) ; se for øvrig www.naturbase.no hvor kjente lokaliteter vises . Naturtyp ek artleggingen er
basert på DN - håndbok 13 - 2007 /2013 hvor naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold
er presenter . Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier
til A, B og C - verdi, se tabell under.

Tabell 7 : Verdisetting basert på DN - håndbok 13 og Statens Vegvesen håndbok V712.

Verdi 1

(DN - håndbøkene)

Verdi KU2

(SVV håndbok 140)

Nasjonal -

lokal verdiskala

Naturforhold

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur

B – v iktig S tor verdi Regional verdi Viktig natur

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for
fagtemaet

Bebygde areal

Begrepsbruken for verdi - og konsekvensut redning er basert på Statens vegvesen s håndbok
V712 ”konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 201 4 ) . For nærmere informasjon om
kriteriene for verdi - , omfangs – og konsekvensvurderingene vises det til denne . Trinn 1 i en
konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurderin g
og trinn 3 er konsekvensvurderingen. I henhold til gjeldende metodikk skal naturverdier
kartlegges og beskrives både i plan - og influensområdet. For rødlistearter henvises det til
Kålås m. fl. (2010) www.artsda tabanken.no .

Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarbeid. Feltarbeid ble gjennomført
av biolog Rein Midteng, Asplan Viak, 29.10.2012 og 25.10.2013 . I tillegg ble bl.a. et areal
rundt Storetjernet og brattskråningen mot Begna besøkt av d eltagere fra No rsk sopp - og
nyttevekstforening og Tor Erik Brandrud (NINA) bl.a. i forbindelse med «høstsopptreff» i
2013, jf. funn lagt ut på Artskart /Brandrud pers.medd . Kilder til informasjon er foruten egen
kartlegging, Direktoratets for Naturforvaltni ng naturbase ( www.naturbase.no) og
artskartdatabasen fra Artsdatabanken ( www.artsdatabanken.no ) , samt MiS - områder
(miljøregistrering i skog , http://kilden.skogoglandskap.no/) og samtaler med Tor Erik
Brandrud . Artskart er sist kontrollert for arter 23.4 .15.

6.5.3 Dagens situasjon

Generell naturbeskrivelse

Planområdet består av tørr furuskog, med en blanding av bærlyngfuruskog og lavfuruskog,
sistnevnte såkalt sandfuruskog. Skogen er i hovedsak ung til middelaldrende, og med
enkelte mindre partier med eldre (hogstmoden) skog. Skogen har nok i all hovedsak tidligere
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vært flatehogd , og pga. de svært gode foryngingsforholdene, ser det ut til at frøtrær ikke /i
svært liten grad har vært satt igjen. Unntaket er trolig deler av brattskrenten mot elva.
Humustykkelsen varierer noe, men er generelt tynn . S pesielt i brattkantene mot Begna, mot
Storetjern og generelt langs stier , kommer løsmass ene opp i dagen , noe som har betydning
for plante - og sopp livet i området.

Figur 50 . Bærlyngfuruskog med røsslyng, blåbær og tyttebær er vanlig i området. Humuslaget er her noe tykkere
enn i lavfuruskogen, og det er dermed lavere potensial for interessante sopparter.

Figur 51 . Hvor skogen er tørrest , dominerer lavfuruskog. Stiene sørger for at løsmassene blir blottet , noe som
medfører at baseioner blir lettere tilgjengelig for sopp. Legg merke til soppen furuskjellpigg som vokser i stikanten
i forkant av bildet.
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Løsmasser og berggrunn

Løsmassene i planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en
breelv under siste istid. Området er i hovedsak veldrenert og tørt da løsmassene h ar en høy
porøsitet. Derfor dominerer tørketålende vegetasjonstyper influens området . Det finnes i dag
et grustak som tar ut løsmasser , dette gir grunnlag til sekundære åpne habitater , men
artsmangfoldet i grustaket er ikke undersøkt nærmere . Berggrunnen so m er nokså baserik
har noe lavere betydning for vekstforholdene i området på grunn av den store
løsmasseoverdekningen ut en nevneverdige kildeframspring. S ted vis i hellingene , som for
eksempel mot Storetjern og lia mot Begna , finnes trolig periodevis rikt s igevann, noe som
nok er en viktig årsak til forekomst av krevende sopparter (se avsnitt under ).

Figur 52 . Berggrunnen består av gabbro/amfibolitt (rødt) og glimmergneis/glimmerskifer/amfibolitt (grønt).
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Figur 53 . Løsmassekart for Hens moen (kilde: http://geo .ngu.no/kart/losmasse ).

Flora og fauna

Planområdet består av en relativt flat furumo. Tresjiktet domineres av furu men det er også
innslag av gran og bjørk i de stedvis noe fuktigere partiene som er til knyttet tjernene .
Karplantefloraen i planområdet består av arter som er tilpasset næringsfattige og veldrenerte
og tørre voksesteder. Lavsko g er den mest vanlige vegetasjonstypen i området med vanlige
lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull samt tyttebær og røsslyng . Andre steder hvor
det er noe fuktigere dominerer bærlyngfuruskog med arter som blåbær, tyttebær, krekling og
røsslyng.

Sandfuruskoger og sjeldne sopparter

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboe nde sopper,
dvs. sopp som lever på bakken og som lever i symbiose (sopprot) med trærne. I tillegg kan
sandfuruskog ha verdi for enkelte krevende og sjeldne karplanter som for eksempel mogop
(NT) og grannjamne (EN) . Det har relativt nylig blitt oppdaget at denne naturtypen kan ha
store naturv erdie r nettopp for jordboende sopp jf. rapporten « Sandfuruskog og sandfuru -
skogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. » ( Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014.
– NINA Rap port 1042 ) . Oppmerksomheten rundt dette tem aet er så nytt at sandfuruskog i
dagens trykte versjon av håndbok 13 om kartlegging og avgrensning av naturtypelokaliteter
ikke er med som en av skogtypene som skal registreres , men den har kommet med i
oppdaterte faktark i fra 2014 . Som en forløper til ov ernevnte rapport, ble det av samme
forfattere i februar 2013 publisert en rapport som heter « Verdifulle sandfuruskoger og
sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold »
(Brandrud & Bendiksen 2012). Under kapittelet « Hva er verdifull sandfuruskog », heter det i
denne rapporten bl.a. at: « Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand, eller
sand/grus - dominerte løsmasser. I hovedsak omfatter dette breelv - bresjøavsetninger, gjerne i
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form av mektige dalfyllinger (…). So m regel er disse sand/grus - forekomstene furudominert,
og har ofte god bonitet. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere
mineralkorn, og noen har et betydelig kalk - innhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann.
Vegetasjonen i feltsjiktet er gj erne fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som reinlav,
furumose og lyngarter. Men blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer
mineralkrevende arter. Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Sandfuruskogene
oppviser i større g rad enn beslektede skogtyper som kalkfuruskog en markert
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. Ut i fra
dagens artskunnskap er det først og fremst de tørreste, kontinentale, lav eller
lav/mosedominerte utformin gene som er hotspot - habitat for sjeldent biomangfold. Særlig rike
er områder med (i) tynn humus, (ii) godt sortert finsand (ofte tidligere flygesandområder) og
(iii) (kalk)rikere mineralpartikler. Mange arter er også begunstiget av partier med åpen sand.
D isse rike områdene kan man finne bl.a. på eskerrygger, terrasseskråninger, samt områder
som tidligere hadde sandflukt (flygesandområder). Disse tørre, lavdominerte typene huser
særlig mange habitatspesifikke, jordboende mykorrhizasopper. Enkelte sandelsken de
karplanter er også mest knyttet til noe rikere utforminger, som bittergrønn (EN, sterkt truet),
grannjamne (EN) og mogop (NT, nær truet). Foreløpig vet man antageligvis for lite om
artsinventar og utbredelse til skarpt og skille ut de typene/områdene me d sandfuruskog som
har særlig verdi. I forvaltningen har man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på
sandfuruskog. Med et økt kartleggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN
håndbok 13, vil antakeligvis utfordringen være å ”skille kl inten fra hveten”, dvs. å skille de
verdifulle fra de mindre verdifulle sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da
sandfuruskogene ofte er svært likartede med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få
til dette, er det behov for å gjennomføre mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget
om artsinnholdet i de ulike utformingene og de ulike regionene, samt effekter av ulik
kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering (…).

Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det følgende tre områder/ regioner som peker seg
ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet i Norge: 1)
Glomma - dalføret med sidedaler i Åmot - Elverum; 2) Øvre Sjoa - området i Vågå - Sel (NV -
Gudbrandsdalen) og 3) avsetninger langs Randselva - Storelva p å Ringerike, samt sør for
Krøderen i Modum.

På Ringerike er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva - Storelva, først og
fremst Eggemoen nord for Hønefoss, Prestmoen på vestsiden (nord for Juveren - Synneren)
og Hvervenmoen og Helgelandsmoen - M osmoen på østsiden av elva (Brandrud & Bendiksen
2012). Sistnevnte hhv. i Hole og Jevnaker kommuner, de andre i Ringerike. Kilemoen mot
Ådalen/Hallingby er en annen kjent forekomst. Disse moene kan antageligvis betegnes som
middels godt kartlagt. Furumoene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av
den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata, EN), som har et av sine viktigere og
mer livskraftige habitater her. Det utarbeides nå en egen handlingsplan for denne arten
(Stabbetorp og Br atli 2012, in prep.).

Alle de nevnte moene er karakterisert ved en mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis
gjennom noe rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det
sistnevnte er særlig påtagelig i brattskråningene omkring Egg emoen, der grunnvann presses
fram over leirsedimenter, og en får en svært rik lågurtfuruskog. Av viktige arter som er funnet
på Ringeriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt
(Limacella illinita, VU, sårbar), blåfotst orpigg (Sarcodon glaucopus, VU), lakrismusserong
(Tricholoma apium, NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR, kritisk truet),
sistnevnte riktignok i granskog nærmere flom - nivå mot elva. Det er funnet få av de typiske
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sandfuruskogslørsoppene her, og art sinventaret minner generelt mer om det som er
registrert i Nordvest - Gudbrandsdalen enn det i Åmot - Elverum - området.»

Forfatter av foreliggende konsekvensrapport var allerede i 2012 klar over at Hensmoen
kunne ha viktige kvaliteter knyttet til sandfuruskog o g r egistreringer utført i 201 3 bekrefter at i
alle fall deler av området har klare verdier for til dels sjeldne og truede
sandfuruskogssopparter. Samtidig er disse verdiene konsentrert til visse områder
(lavfuruskog, helling i terrenget), mens mesteparten av influensområdet ikke har slike
dokumenterte verdier og har også klart lavere potensial for krevende sandfuruskogsarter .

Av vanlige arter som er funnet (inkl. arter beliggende på Artskart) nevnes, furuskrubb,
sandkjuke, falsk kantarell, grønntuppkorallso pp, svartskrubb, pluggsopp, blek piggsopp,
granmatriske og rimsopp. Furuskjellpigg var påtagelig vanlig og opptrer spredt i hele
området.

Vilt

Det har blitt gjennomført viltkartlegging ved to anledninger og med fokus på ev.
forvaltningsmessig interessante art er. I till egg er naturbase, artsk art og artsobservasjoners
lokalitetsbase (Hensmoen og Hensmoen S grustaket) sjekket for funn av ev.
forvaltningsmessig interessante arter. Området ble også besøkt 2012 av ornitolog Rune
Solvang i Asplan Viak. Fuglelivet i området er typisk for fattige furuskoger i denne regionen
med forekomster av i all hovedsak trivielle arter. Det er ikke kjent hekkeforekomster av
forvaltningsmessig interessante arter. Planområdet mangler i stor grad eldre og hule trær
(ikke observert) og løvtrær , noe som tilsier at krevende arter som hullrugere og
kvistbyggende rovfugl mangler . Det er heller ikke gjort observasjoner av sandlo (N T) som
sporadisk kan bruke aktive grustak som hekkehabitat. Arter som er funnet i området er
duetrost (overfl ygende), toppmeis, flaggspett, grankorsnebb, grønnsisik, ringdue, nøttekråke.
Det finnes ingen kjente vilttrekk i området (naturbase.no).

Det største potensialet for interessante viltarter, er eksisterende grustak hvor blott et grus - og
sand og direkte sol innstråling medfører at rødlistede insekt - og fuglearter kan finnes, men
dette elementet er ikke sjekket her.

Spesielt viktige områder for biologisk mangfold

I området er d et registrert og avgrenset tre naturtypelokalitet er , dvs. spesielt viktig l okalit et
for biologisk mangfold . Beskrivelsen er basert på standard mal for beskrivelser av lokaliteter
etter DN - håndbok 13 og etter oppdaterte faktaark i fra 2014 . Én lokalitet er funnet og
beskrevet tidlige re (men denne er nå litt utvidet) , mens de to andre lo kalitet ene er
ny beskrevet med bakgrunn av konsekvensutredningen. Den tidligere l okaliteten er gitt verdi
C - lokalt viktig , og de nye henholdsvis A - svært viktig og B - viktig . Lokaliteten e er beskrevet i
avsnittet under . Funn av rødlisteartene i influensområde t er funnet innenfor disse . Det er ikke
avgrenset viltområder eller vilttrekk. Naturtypelokalitetene ligger alle innfor influensområdet til
tiltaket , men ikke innenfor planområdet. Planområdet mangler grunnlendte furuskoger som
man finnes i brattkanter hvo r mineraljord raser ut. Dette er hovedårsaken til mangel på funn
av sjeldne sandfuruskogssopper og naturtypelokaliteter innenfor selve planområdet.
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Tabell 5: Naturtypelokaliteter (NT) i influensområdet.

Lokalitets -
navn

Naturbase
ID

DN -
verdi

KU -
verdi

Na turtype -
kategori

I plan eller
influens -
området ?

Kommentar

Storetjern Mangler (ny) A -
svært
viktig

Stor Sandfuru -
skog

Influensområdet Funn av bl.a.
kritisk trua
art

Vesletjern BN00084319 C -
lokalt
viktig

Middels Naturlig
fisketomme
tjern

Influensområdet Gr ytehullsjø
og potensial
for sandfuru -
skogsarter

Hensmoen Mangler (ny) B -
viktig

Stor Sandfuru -
skog

Influensområdet Potensial for
rødlistearter

Figur 54 . Naturtypelokalitetene i område t.
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Rødlistearter

Fire rødlistede sopparter er registrert i nnenfor influenso mr ådet , ingen er funnet innenfor
planområdet , men én er funnet nær dette . Disse er gullslørsopp ( NT , nær trua ) , besk
storpigg (VU, sårbar) , billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk
trua). Stankvoks sopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks
ganger, hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse soppene danner sopprot
( mykorrhiza ) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserik e
sandfurus kog er . Soppen dør ved flatehogst, og artene er derfor avhengig av en sluttet skog.
I tillegg er det et gammelt funn av den trua (VU, sårbare) lavarten mjuktjafs fra Hensmoen i
1917. Mjuktjafs er ettersøkt både i 2012 og 2013 uten at den ble funnet. Mest sa nnsynlig
vokste den eller vokser den langs elva i vest , da det er en art som normalt er knyttet til
fuktige eldre lysåpne skoger. Den ble også ettersøkt i 1993 uten at den ble funnet.

Figur 55 . Besk storpigg (VU) er funnet to ste der i influensområdet. Bildet er hentet fra lignende miljø i
sandfuruskog i Pasvik.

Figur 56 . Furuskjellpigg er vanlig på Hensmoen. Arten ligner tilsynelatende på besk storpigg, men sistnevnte er
blå i foten.
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Figur 57 . Funn av rødlistearter i området. Alle de rødlistede soppartene er funnet i tilknytning til Storetjern. Funnet
i Begna er elvemusling (EN). Funnene i tilknytning til Verkstedveien er funnet av mjuktjafs (svært grovt plassert)
og havhest (NT) som er en sjøfugl (tilfeldig observasjon). D en nordligste firkanten symboliserer ettersøket av
mjuktjafs i 1993 som ble resultatløst.
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Figur 58 . Funn av rødlistearten billeslørsopp i kategorien kunnskapsmangel (DD) som pr. 19.2.1 4 ikke er lagt inn
på Artskart. Funnet er overlevert av Tor Erik Brandrud (NINA) og er gjort høsten 2013. Funnet ligger med 10
meters nøyaktighet der hvor den oransje sirkelen befinner seg.

6.5.4 Beskrivelse av naturtypelokalitetene i området

De 3 påviste na turtypelokalitetene ligger alle utenfor planområdet, og skal derfor forvaltes
gjennom s kogbruksloven og forskrift om be rekraftig skogbruk .
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Lokalitetsnr Naturbasen Vesletjern
Naturtype Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Utforming Små myrtjern og m yrpytte r
Verdisetting Lokalt viktig (C )

Figur 59 . Den tørre brattskrenten ned mot selve Vesletjern et, har potensial for funn av krevende
sandfuruskogarter.

Innledning:
Lokaliteten er befart av Rune Solvang 2.10.2009 og Rein Midteng 29.10.2012 . Lokaliteten er
også besøkt av Gunvor Bollingmo, Ringerike soppforening 9. 6 2014 .

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på Hensmoen, sør for Storetjern.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av en grytehullsjø (dannet av dødisgrop) med fattigmyr rundt tjernet. I
tillegg er det tatt med de bratte skråningene ned mot tjernet da disse arealene har potensial
for funn av krevende bakkelevende sopp.

Artsmangfold:
Lokaliteten er artsfattig mht. karplan ter . Hvitmyrak og hvitlyng er dominerende arter. For
øvrig opptrer det litt blokkebær og bjønnskjegg samt noe flaskestarr, sivblom og tranebær.
Litt nøkkerose og bukkeblad opptrer i vannkanten. Furu og noe ørevier opptrer i kanten av
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myra opp mot kanten av dødisgropa. Bratthellingene ned mot tjernet har potensial for funn av
krevende sopparter uten at slike er funnet. På den annen side er lokaliteten dårlig undersøkt
mht. slike og erfaring i fra Storetjernet litt lenger nord tilsier at krevende arter også k an
forekomme her.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er minimalt påvirket. Det er kun et lite bryggeanlegg på sørsiden av tjernet .
Skogen har jevnt vært utsatt for hogst, selv om enkelte partier med eldre skog finnes i dag.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig å sikre naturverdiene bør h ogst unngås på flatene nede i dødisgropa og hogst
i bratthellingene bør kun skje i form av plukkhogst hvor eldre trær settes igjen . S kogsdrift er
grunneiers ansvar. Utfyllinger må unngås.

Verdisetting:
Lokalitet en er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en grytehullsjø med intakt
lavlandsmyr. Funn av ev . krevende sopp kan tilsi at verdien bør økes.

Figur 60 . Avgrensningen av naturtypelokaliteten er vist med grønt polyg on.
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Lokalitetsnr Naturbasen Hens moen
Naturtype Sandfuruskog
Utforming Rik sandfuruskog
Verdisetting Viktig (B )

Figur 61 . I den bratte vestvendte lisiden er skogen eldre og mindre påvirket av hogst enn på flaten ove nfor. Den
bratte hellingen medfører også at potensielt rikt sigevann kan medføre at krevende sopparter finnes, selv om
ingen så langt er funnet.

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging i forbindelse med
konsekvensutredning for m ulig utvidelse av eksisterende grustak på Hens moen. Lokaliteten
ble befart av R ein Midteng , Asplan Viak den 23.10.2013 og 26.10.2012 . Lokaliteten er
mangelfullt undersøkt da arealet ikke er tenkt tatt i bruk til grusutnyttelse, og ligger utenfor
planområde t, selv om det ligger innenfor influensområdet. Lokaliteten er trolig også befart av
Tor Erik Brandrud i 2013 (jf. Brandrud 2014).

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger i de bratte vestvendte lisidene mellom flata på Hensmoen og Hensveien i
ne dkant av Kilemoen , som er et område som består av tykke løsmasseavsetning nord og øst
for det eksisterende grustaket. Avgrensningen mot nord er mot en kraftledning, og nord for
denne dominerer yngre skog. Avgrensning mot sør er mot areal utenfor planområde t.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik sandfuruskog og ifølge Brandrud 201 4, en rik. Mosedominert
rasbratt «lågurtsandfuruskog» inkl. «skavgrasfuruskog». Dominerende vegetasjonstype er
«lavskog i lav - furu - utforming» (v egetasjonstype A1 a i Fremstad 1 997) med vanlige lavarter
som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del furumose og etasjemose. Tyttebær,
røsslyng, krekling og b låbær dominerer i feltsjiktet .

Artsmangfold:
Ingen krevende arter er så langt fu nnet, men potensialet er relativt stort da potensialt rikt
sigevann sammen med eldre skog vil kunne gi en rik funga (soppflora) av sopp. Furu
dominerer, men det er også en del gran i undersjiktet samt noe spredt bjørk i oversjiktet.
Innslaget av bjørk tyde r trolig på at noe sigevann forekommer i lisiden.

Fremmede arter:
Ingen fremmede arter ble registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Halvgammel eldre skog dominerer (hogstklasse I V). Et fåtall furuer >1 00 år finnes. Trolig har
lia nesten vært snau tidli gere, men mest sannsynlig med spredte frøtrær. Svært lite dødved
finnes.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lokaliteten bør s kogen få lov til å utvikle seg fritt. Ev. s jeldne
sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutrærn e ( gjennom mykorrhiza) slik at hogst
av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene.
Særlig flatehogst er ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre
dagens kjente verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis foreløpig verdien viktig ( B ) på grunn av at dette er den delen av Hensmoen
hvor noe av den eldste skogen finnes, samtidig som den bratte lisiden kombinert med
soltilgangen gjør at det er klare potensial for at lokaliteten kan huse krevende sopparter.
Rik ere bergarter medfører også økt potensial for krevende sopparter. Det er mulig at A heller
vil være riktig verdi, jf. Brandrud 201 4.

Litteratur:
Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 201 4. Sandfuruskog og sandfuru skogsopper. Viktige
områder for bi ologisk mangfold. – NI N A Rap port 1 042. 74 s.
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Figur 62 . Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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Lokalitetsnr Naturbasen Storetjern
Naturtype Sandfuruskog
Utforming Rik sandfuruskog
Verdisetting Svært viktig (A )

Figur 63 . I den noe skrånende hellingen ned mot Storetjernet, er det gjort funn av krevende sopparter som best
storpigg (VU). Innslaget av stier er positivt for naturmangfoldet da dette fører til blotta minera ljord.

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging utført at Ringerike soppforening i 2013
og i forbindelse med kartlegging gjort i forbindelse med konsekvensutredning for mulig
utvidelse av eksisterende grustak på Hens moen. Lokalit eten ble da befart av R ein Midteng ,
Asplan Viak 26.10.2012 .

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger øst og sør for Storetjernet. Det finnes tykke løsmasseavsetning som
stedvist blir blottet langs enkelte stier og helninger i terrenget.

Naturt yper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av typen rik sandfuruskog grunnet funn av sterkt kalkkrevende soppart.
Vegetasjonen er hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i
Fremstad 1997) med vanlige lavarter som l ys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del
furumose og etasjemose. Tyttebær, røsslyng, krekling og b låbær dominerer i feltsjiktet.

Artsmangfold:
Det er funnet flere rødlistearter i området. Disse er gullslørsopp (NT, nær trua), besk storpigg
(VU, sårbar), billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk trua).
Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks ganger,
hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse soppene danner sopp rot
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( mykorrhiza ) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserik e
sandfuruskog er . Ingen krevende karp arter er funnet. Furu er i praksis eneste treslag.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Yngre og middelaldrende skog dominerer (hogstklas se II - IV). Det finnes enkelte turstier i
området.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lokaliteten bør s kogen ikke flatehogges, men plukkhogges
hvor de eldste trærne spares. De s jeldne soppartene i området lever i direkte tilknytning til
f urutrærne ( gjennom mykorrhiza /sopprot ) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av
sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene. Særlig flatehogst er
ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens kjente verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis verdien svært viktig ( A ) på grunn av forekomster av flere rødlistearter hvorav
én kritisk truet.

Figur 64 . Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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6.5.6 V erdivurdering

Arealet som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter eller hvor det ikke er funnet
rødlistearter er gitt liten verdi. Arealet avgrenset som naturtypelokaliteter er hhv. gitt middels
verdi (C - lokaliteten) og stor verdi ( A - og B - lokaliteten).

Tabell 8 : Verdivurdering etter DN - systemet og Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006) inkl. nyversjon 2014.

Område/
lokalitet

Lok_id Lokalitetsnavn /
område

Verdibegrunnelse
Verdi

Plan -
område

1 Hensmoen
utenom
naturtype -
lokaliteter

Ingen naturtypelokalite ter registrert, ingen
rødlistearter registrert.

Liten

Influens -
område

2 Hensmoe n Naturtypelokalitet med verdi B . Sandfuruskog
med potensial for rik soppflora . S tor

Influens -
område

3 Vesletjern Naturtypelokalitet med verdi C. Grytehullsjø.
Middels

Influens -
område

4 Storetjern
(rødlistefunn)

Arealet i tilknytning til rødlistefunnene
Stor
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6.5.7 Omfangs - og konsekvensvurdering

Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ , da ingen naturtypelokaliteter eller
forekomster av rødlistearter blir berørt av t iltaket. Konsekvensgraden settes ikke til intet da
planområdet har et visst potensial for krevende arter selv om slike ikke er funnet. Regulert
plangrense berører ikke naturtypelokaliteten «Hensmoen».

Tabell 9 : Omfangs - og kon sekve nsvurdering for planområdet som ligger delvis innenfor planområdet etter Statens
Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lokalitet Omfangsvurdering Omfang Konsekvens

Plan -
området

Arealbeslag et er stort, men
berører ikke verdisatte
områder.

Liten negativ

( - )

Influens -
området

Tiltaket berører ikke
naturtypelokaliteter eller
registrerte rødlistearter

Liten negativ

( - )

6.5.8 Usikkerhet

Kunnskapsstatus for sopp på Hensmoen er vurdert som nokså god . Lokaliteten er sjekket for
sop p i to soppsesonger, men disse sesongene var noe dårlige. På den annen side ble det
funnet en del individ og arter, men ingen interessante. En mindre del av planområdet er
tidligere besøkt av soppkyndige uten funn av interessante arter . I 201 3 ble areal in nenfor
influensområdet rundt Storetjern besøkt av en rekke soppkyndige personer med resultat at
enkelte rødlistearter ble funnet, inkl. en kritisk trua art. Disse områdene vurderes å være mer
interessante enn planområdet pga. hellende terreng. Planområdet er flatt. Det kan likevel
ikke utelukkes at også rødlistearter finnes innenfor planområdet , og da helst langs stiene
selv om ingen er påvist.

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

In
te
t

Stort Middels Lite Lite Middels Stort
negativt negativt negativt positivt positivt positivt

In
te
t



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 85

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

6.6 Naturressurser

6.6.1 Innledning

Akershus, Oslo og deler av Buskerud har tett befolkede områder og opplever
befolkning svekst. Veksten medfører behov for investeringer i bygg - og anlegg. Det er behov
for stor tilgang på byggeråstoffer som sand, grus og pukk. All bygging av infrastruktur er
avhengig av slike byggeråstoffer og det er viktig at tilgangen på ressurser er go d.

6.6.2 Regionalt behov

Det regionale behovet for byggeråstoffer er i denne sammenheng vurdert til å omfatte
Buskerud, Oslo og Akershus. I de tre fylkene er det om lag 1,5 millioner innbyggere. I følge
statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) varie rer det gjennomsnittlige årlige
forbruket av sand og grus mellom 2,5 og 3 tonn pr innbygger for regionen. Det medfører et
regionalt behov på 4,5 millioner tonn sand og grus pr år. I all hovedsak blir sand og grus til
ovenfor nevnte fylker produsert i Bus kerud og Akershus.

6.6.3 Ressursens størrelse og kvalitet

Sand - og g rusressursen på Hensmoen er langt større enn det som er avsatt i gjeldend e
kommuneplan og det som for e slås regulert i denne sammenheng.

NGU har klassifisert forekomsten som nasjonalt viktig , og beskriver ressursen slik:

Aktuelle problemstillinger

Videre grusuttak vil redusere størrelsen av det geologiske l andskapsmangfoldet på
Hensmoen, men dødislandskapet rundt grytehullssjøene Vesletjern og Storetjern,
som er vurdert å ha nasjonal kvartærgeologisk verdi, ligger utenfor planområdet.

Utredningsbehov

- Ressursens egnethet som byggemateriale vurderes
- Det reg ionale behovet for sand/grus som byggeråstoff beskrives
- Ressursens kvalitet og størrelse beskrives
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde beskrives.
- Eventuelle kvartærgeologiske verdier beskrives
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Figur 65 : Utsnitt fra NGUs grusdatabase for forekomsten på Hensmoen

Figur 66 : Kart som viser forekomstens avgrensning på Hensmoen ( www.ngu.no/kart - og - data/kartinnsyn )
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6.6.4 Planfo rslagets varighet

Varigheten av planforslaget vil være avhengig av etterspørsel i markedet. Det betyr at
merkbare svingninger i produksjonsmengde vil forkomme. Dagens årlige uttaksmengder for
John Myrvang de senere år varierer mellom 200 000 tonn og 300 000 tonn. NorStone
estimerer en uttaksmengde på 150 000 tonn per år.

Tabellen nedenfor an gir ulik varighet av planforslaget ved ulik gjenn omsnittlig uttaksmengde
pr år.

Tabell 10 : Sammenstilling av uttaksmengder over forskjellige tidsperspektiv. Tabellen viser at ressursens varighet
vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Grønne rader i tabellen indikerer stipulert fremtidig
uttaksmengde. Etter 43 år er NorStone AS ferdig mens Myrvang AS har en estimert driftstid p å 75 år.

Tiltakshaver Planforslaget i millioner tonn
(faktor 1,5)

Årlig uttaksmengde i tonn Varighet i år

John Myrvang 22,5 200 000 112
300 000 75
400 000 56

NorStone 6,45 100 000 65
150 000 43
200 000 32

6.6.5 Kvartærgeologiske verdier

Kvartæ rgeologisk e verdi er er knyttet til området/moen øst for Begna og vest for E16 .
Forekomsten er et stort breelvdelta bygd opp til marin grense i en fjordarm i
Tyrifjordbassenget. Forekomsten er meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser
både for veg - og betongformål.

De kvartærgeologiske verdier knyttet til området beskrives i hovedsak som fire elementer.

1. Forming av landskapet ved siste istid og etterkommende tid med landheving og
danning av elveløpet til Begna.

2. «Dødis gropene» Storetjern og Vesletjer n , som er former på overflaten som fremkom
etter at store isbreklumper/blokker som ble begravet i løsmasser smeltet.
Dødisgropene er naturlig, runde eller ovale forsenkninger i løsmassene der det nå er
dannet våtmark/ tjern.

3. Grus og sand i moen, som er by ggeråstoffet. I overflaten ligger et 2 - 4 meter grovt
steinlag ( topplag ) . Under dette ligger sand - og gruslag som har 25 - 30 grader fall mot
syd. Kornstørrelsen avtar mot dypet og består i bunnen av massetaket av fin - og
ensgradert sand og til dels silt. For delingen mellom stein, grus og sand er antatt til å
være henholdsvis 5/25/70 %. Grus - og sandlaget antas å ha en mektighet («tykkelse
på laget») over fjell som er større en n det som reguleringsplanforslaget omfatter.

4. Grunnvannsmagasinet ligger på fjell i bunnen av avsetningen. Grunnvann nydannes
ved infiltrasjon av nedbør på avsetningen. Eventuelt uttak av grunnvann vil indusere
infiltrasjon av vann fra Begna. Mektigheten og utstrekningen på et utnyttbart
grunnvannsmagasin er ukjent, men det antas at dette har begrenset volum og av
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langt mindre verdi/omfang sammenhold t med grunnvannsforeko mstene på Kilemoen
(Ringerike vannverk )

6.6.6 Konsekvensvurdering i forhold til kvartærgeologiske verdier

Det har vært sanduttak på Hensmoen siden 193 0 - tallet. Driften hittil har påv irket moens
landskapselement ved at kanten av breelvdeltaet (distalskråningen) mot syd delvis er fjernet .
Også f remtidig drift vil påvirke endringen av lan d skapselementet ved videre fjerning av store
deler av deltaflaten med spor av vannløp på over flaten.

Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet , og eggen mot Begna
vil stå igjen og dokumentere den naturlige kanten av den oppr innelige deltaflaten mot vest.

6.7 Kulturminner og kulturmiljø

6.7.1 Innledning

Buskerud fylkesko mmune har gjennomført arkeologisk registrering høsten 2013.
Planområdet ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet, men det ble registrert 13 ikke fredete, arkeologiske minner.

Planområdet besto for det meste av flat furumo, stedvis hogstfelt, og ble undersøkt ved
utmarksregistrering. Alle kulturminner ble innmålt med DPOS. Utmarksregistrering går ut på
å synfare overflaten systematisk etter synlige strukturer. Slike strukturer er synlig enten som
fo rhøyninger eller nedgravinger i landskapet. Eksempler for slike kulturminner er jernvinne og
tilhørende kullgroper, gravhauger, rydningsrøyser, gamle veifar eller hustufter.

6.7.2 Dagens situasjon

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, like nord for Hønefo ss. Området ligger like sør
for et industriområde med jordbruksområder i øst, elva Begna i sørvest og et eksisterende
grustak i sør. Nordøst for industriområdet er det registrert et fangstanlegg med fire
fangstgroper, ID 22994. På Eggemoen et stykke øst fo r planområdet er det registrert mange
automatisk fredete kulturminner av ulike slag, men mellom Hensmoen og Eggemoen er det
en markert forsenkning i terrenget. De to moene er derfor ikke naturlig forbundet med
hverandre. Det er ikke tidligere funnet automa tisk fredete kulturminner innenfor planområdet .

Aktuelle problemstillinger

Kjente kulturminner s kal beskrives og kartfestes. Visuelle og estetiske forhold
knyttet til kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved
kulturlandskapet vektlegges under temaet landskapsbilde.

Utredningsbehov

Arkeologiske registreringer i forbindelse me d tiltaket skal gjennomføres.
Kulturminnelovens § 9 (undersøkelsesplikt mm) må oppfylles i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 89

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

6.7.3 Om regist r er ingsarbeidet

Registreringen ble gjennomført i perioden 20. - 22.08.13. Gnr 271/122 er en boligtomt og
271/286 er et industriområde og ble ikke undersøkt. Samtlige kulturminner ble registrert og
innm ålt med DPOS.

Figur 67 : Undersøkelsesområdet for registrering av kulturminner og kulturmiljø.

6.7.4 Konklusjon

Det ble ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men til
sammen 13 ulike ik ke fredete arke ologiske minner. Kulturminnelovens § 9 er dermed oppfylt
for planområdet. Med unntak av en grøft med uviss funksjon, er resten av minnene groper.
De fleste er trolig etablert for å undersøke grunnen i forbindelse med etablering av grustaket.
Gropene er ent en delvis dekket av hogstavfall (5 groper) eller brukt til å deponere masser (3
groper). I en grop ble det påvist kull, men er trolig et resultat av kullbrenning i nyere tid. Den
k ulturhistorisk e verdi en på disse minnene er vurdert som liten .

Gjennomførin g av planen medfører at de arkeologiske minnene blir fjernet. På bakgrunn av
funnoversikten vurderes planen å gi liten negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.
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Figur 68 : Oversikt over kulturminner funnet innenfor plan området
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6.8 Forurensning

6.8.1 Støv

Generelt om støvnedfall

Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv fra virksomhetens totalvirksomhet avhenger
blant annet av knuse - og bearbeidingsprosesser, transport som fører til oppvirvlet støv fra
driftsveier/kjøreflater, uttaks områdets størrelse/beliggenhet og påvirkning fra ytre faktorer
(særlig vind og nedbør).

Det er generelt i lengre tørre perioder med lite nedbør at høye konsentrasjoner av støvnedfall
kan forekomme i områder ved støvende bedrifter.

Støvnedfall kan be grenses blant annet ved bruk av vanningsanlegg, beplantning/vegetasjon,
innbygging av kildene, endring av driftsrutiner, samt redusert drift.

Grenseverdi for konsentrasjonsnivå

Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfal lsmålinger målt i 30 - dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriftens § 30 - 5
overholdes.

Forurensningsforskriften § 30 - 5 angir grenseverdien i følgende setning:

«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30 - 9.»

NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) bruker til sammenligning følgende inndeling for målt
konsentrasjon av nedfallsstøv:
< 5 g/m2/30 døgn: Lite forurenset
> 5 g/m2/30 døgn: Forurenset
>15 g/m2/30 døgn: Meget forurenset.

Aktuelle problemstillinger

Utvidelse av grustaket medfører lengre levetid for uttaksområdet og økt
produksjonsvol um da det blir 2 virksomheter som skal drive parallelt. Dette vil
medføre noe økt støy og støv over flere antall år som kan virke sjenerende for
naboer.

Støv dannes som følge av uttak av sand/grus og intern transport til og fra anlegget
og spres i nærmi ljøet.

Utredningsbehov

Det er behov for å utføre støyberegninger for samlet aktivitet på området. Det skal
utarbeides støykotekart. Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i
rundskriv T - 1442/2012. Tiltak mot støy skal vurderes og i nødven dig grad fastsettes
i planen.

Eventuelle tiltak mot støv skal beskrives. Det skal redegjøres for hvordan
støvnedfall eventuelt kan være et problem for omgivelsene.
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Metode

Faktorer som påv irker målte nedfallsverdier er:

• Avstand til trær og bygninger
• Bakgrunnskilder som kan generere vegstøv
• Nedfall fra trær etc.

Plassering av støvsamler , behandling og analyser er utført etter standarden NS4852.

Målestasjon og resultater

Støvmålingene ble ut ført i perioden 18.06. 2012 – 18.07.2013 (13 perioder) og er utført i ett
stasjonært målepunkt med analyser av støvnedfall hver 30. dag. Målepunktet er plassert sør
for garasje n til Nymobakken 40 .

Oversikt over området og plassering av målepunktet er vist i figuren nedenfor.

Figur 69 : Plassering av målestasjon 1, Nymobakken 40 , sør for garasjen .

Måleresultatene s om foreligger for målestasjonen er vist i tabell en nedenfor .
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Tabell 11 : Støvnedfall resultat er, målestasjon 1. Heen i perioden 18.06.12 - 18.07.13 (13 måleperioder)
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Figur 70 : Grafisk fremstilling av måleresultatene

Vurdering av måleresultatene

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle d e 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan kar akteriseres som lite forurenset.

B oligen Nymobakken 40 er relativt nær vegen og kan i tørre perioder bli utsatt for op pvirvlet
støv fra Nymobakken ved forbipasserende transport. T iltak mot støvnedfall kan eksempelvis
være å innføre feie - og spylerutiner av vegen og fukting av last .

Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir vesentl ig
endret for fremtidig situasjon . Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
m åling av støvnedfall skal utføres samtidig med oppsta rt av grusuttak på gbnr. 92/2/2 for å
avdekke de faktiske forhold.
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6.8.3 Støy

Regelverk

T - 1442/2012

Klima - o g Miljø departementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T -
1442 /201 2, legges til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan - o g
bygningsloven. Retningslinjen kommer til anvendelse f.eks. ved etablering av ny støyende
vir ksomhet, samt ved reguleringsplanprosess for eksisterende virksomhet. Retningslinjen er
veiledende og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for
innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.

Retningslinje n er utarbeidet i tråd med EU - regelverkets metoder og målestørrelser, og er
koordinert med støykrav gitt av Forurensningsforskriften og teknisk forskrift til plan - og
bygningsloven.

LDEN er A - veid ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB / 5 dB
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter:

Dag: kl. 07 - 1 9, kveld: kl. 1 9 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situas jonen man har ved
beregningene når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man ofte å beregne
støy i 1 ,5 meter høyde o ver bakken/platting/balkongdekke for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen der man oppholder seg.

T - 1442/2012 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (S e T - 1442/2012 for detaljer)

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avb øtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold.

Anvendelse av retningslinjen T - 1442/2012:

Grenseverdier for inndeling av støysonene fra aktivitet tilknyttet masseuttak er vist i Tabell
12 . Iht. støyretningslinjen skal boliger og annen støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer
som overstiger nedre grense for gul sone. Utdypninger:

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå fra masseuttak gjelder døgnmiddelverdier (ve rste
døgn).

• Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer
med gjennomsnitt mer enn 10 ganger pr. time. Med impulslyd menes kortvarige,
støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen
«highly i mpulsive sound» som definert i T - 1442/2012 kap. 6. Pigging er typisk en slik
aktivitet.

Soneinndeling uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av støykarakteristikken til de ulike
kildene og aktivitetene som foregår i grustaket.
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Tabell 12 : Kriterier for soneinndeling for støy fra øvrig industri (uten helkontinuerlig drift).

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn -
dager/helligdager

Utendørs
støynivå i
natt -
perioden kl.
23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn -
dager/helligdager

Utendørs
støynivå i
natt -
perioden kl.
23 - 07

Øvrig
industri

Uten
impulslyd:

LDEN 55 dB1

Levening 50 dB2

Uten impulslyd:

Lørdag: LDEN 50 dB

Søndag: LDEN 45 dB Lnight 45 dB3

LAFm ax 60 dB4

Uten
impulslyd:

LDEN 65 dB

Levening 60 dB

Uten impulslyd:

Lørdag: LDEN 60 dB

Søndag: LDEN 55 dB Lnight 55 dB

LAFmax 80 dB

Med
impulslyd:

LDEN 50 dB

Levening 45 dB

Med impulslyd:

Lørdag: LDEN 45 dB

Søndag: LDEN 40 dB

Med
impulslyd:

LDEN 60 dB

Levening 55 dB

Med impulslyd:

Lørdag: LDEN 55 dB

Søndag: LDEN 50 dB

Forutsetninger og metode

Generelt

Støy er beregnet med programmet Cadna A, versjon 4.3.1 44. Oppdraget er løst på grunnlag
av mottatt digitalt kartmateriale i 3D, informasjon innhen tet på befaringer og møter, samt
støymålinger utført på stedet.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Med hensyn på beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den
aktuelle situasjonen og tilpasse beregningshøyden til denne. Eksempelvis bør beregning av
støy på uteplasser foretas ved en høyde på 1 ,5 til 2 meter over mark. 4 meter
beregningshøyde er so m regel representativt for en lav 2. etg.

Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. Støykoter er linjer trukket
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er
derfor generelt noe mer u nøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i
beregningsmodellene benyttet rutenett på 1 0 x 1 0 meter mellom beregningspunktene. Alle
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten
fasaderefleksjon. Støy utenfor mest støyutsatte fasader er beregnet og vurdert.

Figur 71 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå.
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring/økning i støyend e aktiviteter
før dette gir seg utslag i en endring av støynivået.

1 LDEN er A - vei d ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt med 5 dB / 1 0 dB ekstra tillegg på kveld/natt. Tidspunktene
for de ulike periodene dag: kl. 07 - 1 9, kveld: kl. 1 9 - 23 og natt : kl. 23 - 07.
2 Levening er A - vei d ekvivalentnivå for 4 time rs kvelds p eriode, kl. 1 9 - 23.
3 Lnight er A - vei d ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode, kl. 23 - 07.
4 LAF max er det A - veide maksimal nivå målt med tidskonstant «Fast» på 1 25 ms .
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Figur 71 : Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en
dobling av driftstiden for alle støyende aktiviteter i et massetaksområde gi en økning av LDEN med ca. 3 dB
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå)
vil være merkbart, men det m å en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at
støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå,
det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå.
Se Tabell 13 for oversikt.

Tabell 13 : Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning Reaksjon

1 dB Knapt merkbart

2 - 3 dB Merkbart

4 - 5 dB Godt merkbart

5 - 6 dB Vesentlig endring

8 - 10 dB Dobbelt så høyt

Maskiner, utstyr og støyende aktiviteter

Informasjonen om driftstider og støykilder er innhentet på befaring og i møte med
oppdragsgiver. Asplan Viak utførte befaring/støymålinger i eksisterende uttaksområde
15.1 1.201 2.

Utstyrspark og støyende aktiviteter som er lagt til grunn for beregningene:
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• Matestasjon/sandsikteverk: Finlay Terex 390
• Hjullastere, diverse typer: CAT 972G, Hitatchi 330, CAT 9 66 G, Cat 950G
• Lastebil med tipplan, diverse typer: Volvo N 12 , etc.
• Mobil siktestasjon: Kees track Explorer 1 800
• Stasjonært sikteanlegg med 3 stk siktere
• Stasjonært knuseanlegg: kjeftknuser, spindelknuser, etc.
• Tipping av masser i mater til kvern
• Transportbånd
• Opplasting i uttaksområdet og produksjonsområdet
• Lastebiltrafikk; 145 (Myrvang) og 37 (U NI CON) = 182 tunge kjøretøy inn/ut for

dagens situasjon og 170 (Myrvang) + 37 (UNI CON) + 90 (NorStone) = 2 97 tunge
kjøretøy inn/ut for fremtidig situasjon

I støyberegningsmodellene er de benyttede lydeffektnivåene for de stasjonære kildene
utregnet basert på støymålingene for dagens produksjonsutstyr. For de mobile kildene er det
benyttet erfaringsdata for tilsvarende støykilder og data fra målingene.

Driftstider

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum. Det foregår ikke produksjon og uttak
a v masser i helger. Kort beskrevet opereres det med to sett driftstider:

• Anlegget i drift kl. 7 - 1 5:30 (normal drift)
• Anlegget i drift kl. 6 - 22:00 (utvidet drift med to skift; kl. 6 - 1 4 / kl. 14 – 22)

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegge t i drift; hjullastere, matestasjon,
transportbånd, sikteanlegg, opplasting, etc., men ikke knusing. I beregningene er det lagt til
grunn utvidet drift (verste døgn).

For fremtidig situasjon er det lagt til grunn tilsvarende støykilder og driftstider som for dagens
situasjon, men med økt tungtrafikk inn/ut til området iht. trafikktall fra trafikkberegninger utført
av Asplan Viak, nærmere beskrevet i kap. 6.1 0 .

For fremtidig situasjon er det lagt til forventede støykilder tilknytt et NorStone AS sin aktivitet
ved uttak i nordøstlig del av området, gnr/bnr 92/2/2. Tilsvarende støykilder som benyttes av
Myrvang i uttaksområdet i dagens situasjon er her lagt til grunn.

Driftssituasjon

I støyberegningsmodellen er det tatt utgangspunkt i opplysninger fra oppdragsgiver,
driftsplan og observasjoner fra befaring/støymåling:
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• Massene blir tatt ut med hjullaster og lastet inn i et stasjonært anlegg. I anlegget
splittes massen opp i forskjellige fraksjoner.

• Produksjon og uttak på ca. kotehøyde 1 70.
• Masser tas ut av Myrvang og NorStone i retning mot nord, nordvest og nordøst, ned

til kote 1 70 i fase 1, og deretter inntil 2 meter over grunnvannsnivå i fase 2 . Figur 72
viser et 36 års perspektiv for uttak av masser ned til kote 1 70.

Figur 72 : Dagens situasjon (t.v.) og prinsipp for uttak av masser med 36 års perspektiv (t.h.).

Beregninger og vurderinger

Støy fra aktivitet tilknyttet masseuttak

Det er utført støyberegninger for aktivitet tilknyttet masseuttak, med utgangspunkt i
forutsetninger som beskrevet ovenfor . Tabell 14 viser en oversikt. Beregningen for fremtidig
situasjon omfatter aktivitet fra begge aktørene ( John Myrvang AS og NorStone AS).

Mil jøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442)»
er lagt til grunn for støysonegrensene og vurderingen e . Konsekvensutredningen tar
utgangspunkt i nedre grenseverdi for gul støysone LDEN 55 dB (uten skjerpelse for impu lslyd)
ved vurdering av konsekvensene.

Tabell 14 : Støysonekart for dagens og fremtidig situasjon.

Driftssituasjon Aktører Grenseverdi gul
støysone

Støysonekart Merknad

Dagens situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 - 22

Myrvang AS LDEN 55 dB Figur 78 Reguleringsplanens avgrensning
er vist med lilla linje.

Fremtidig situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 - 22

Myrvang AS /
NorStone AS

LDEN 55 dB Figur 79

Støykildene tilknyttet Myrvang AS
er driftet videre mot nordvest i
ut taskområdet. Støykildene
tilknyttet NorStone AS er driftet
mot nordøst i uttaksområdet.

Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at støysonene primært
dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Støyende aktiviteter som foregår i
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produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse. Foto
fra befaring/støymåling i uttaksområdet er vist i Figur 73 og Figur 74 .

Figur 73 : Bruk av hjullaster ved uttak av masser i dagens uttaksområde på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Figur 74 : Hjullaster fyller uttaksmasser i sandsikteverket i uttaksområdet på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Som det fremgår av Figur 79 og Figur 80 ligger nærmeste naboer på Hen i nordvest, Vågård
i nordøst og Nymoen i sørøst utenfor de beregnede støysonene i dage ns og fremtidig
situasjon. Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122, Nymobakken 40, ligger tett opp til områdene
der det foregår støyende aktivitet i grustaket. Som det fremgår av støyberegningene i Figur
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79 og Figur 80 skjærer gul sone gjennom sørvestre del av eiendommen. Det er utført en
supplerende punktberegning av utendørs støy LDEN ved denne boligen for dagens og
fremtidig situasjon, vist i henholdsvis Figur 75 og Figur 76 .

Figur 75 : Dagens situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på
eiendom gnr/bnr 271/122.
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Figur 76 : Fremtidig situasjon. Støysoner og pun ktberegning av utendørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen
på eiendom gnr/bnr 271/122.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger på kotehøyde 194. Dominerende støyende
aktivitet tilknyttet Heen Grustak foregår primært på kotehøyde rundt 170. Som det fr emgår av
punktberegningene har boligen beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone. At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.

Til tross for boligens nærhet til Heen Grust ak er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å
begrense støy tilknyttet uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon.

Støy fra massetransport

Lastebiltrafikken mellom Heen Grustak og E16/ Hensmoveien benytter Nymobakken
(kommunal veg). Trafikktall fra trafikkanalysen er lagt til grunn ved beregning og vurdering av
vegtrafikkstøy fra Nymobakken:
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• Dagens situasjon (år 2015): ÅDT 220
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 1 20
o Trafikkbidrag Unicon : ÅDT 4 8

• Fremtidig situasjon (år 2035): ÅDT 3 0 0
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 140
o Trafikkbidrag Unicon: ÅDT 48
o Trafikkbidrag NorStone AS: ÅDT 63

• Fartsgrense: 50 km/t

Beregning av vegtrafikkstøy fra Nymobakken for dagens og fremtidig situasjon er vist i
henholds vis Figur 77 og Figur 78 . Figurene viser støysituasjonen ved boligen på eiendom
gnr/bnr 271/122, Nymobakken 40. Langs øvrig del av Nymobakken mellom Heen grustak og
E16/Hensmoveien er det ikke støyfølsom bebyggelse.

Figur 77 : Dagens situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på
eiendom gnr/bnr 271/122.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 104

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

Figur 78 : Fremtidig situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen
på eiendom gnr/bnr 271/122.

Normal praksis (ref. Støyretningslinjen T - 1442/2012 med tilhørende veileder M - 128/2014)
ved vurdering av slike situasjoner er at støyfølsom bebyggelse der støynivået endres
merkb art (> 3 dB) som følge av økt trafikk, utredes videre for støyreduserende tiltak.

Som det fremgår ved sammenligning av Figur 77 og Figur 78 beregnes en økning på ca. 2
dB i utendørs støynivå (LDEN) ved boligen som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger
utenfor gul støysone.

Oppsummering

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår he r, skjermes av
omkringliggende terreng.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen Grustak. Til tross for boligens
nærhet til grustaket er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å begrense støy tilknyttet
uttak og produksjon. Terre nget (buffersonen) mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig
støyreduksjon og boligen har beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone. At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en fo rutsetning.
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Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene
i dagens situasjon og fremtidig situasjon.

Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis etter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst . Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
mer konstant. Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
til å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens.

Ved boligen på eien dom gnr/bnr 271 /1 22 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone .
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Figur 79 : Dagens støysituasjon med uttak på kote 170
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Figur 80 : Fremtidig situasjon med uttak på kote 170
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6.9 Vanntema

6.9.1 Innledning

I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand - og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og Vesletjern inklusive
my rområdene rundt tjernene. Massene tas fra et stor t breelvdelta ( Hensmoen ) og de to
tjernene ligger i dødisgroper (grytehullsjøer) inne på moen.

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene og
myrområdene rundt ikke blir berørt. Dersom det påvises eller er mulighet for utnyttbare
grunnvannsressurser innenfor framtidige massetaksgrenser , skal ressursen beskyttes ved at
det avsettes tilstrekkelig avstand mellom uttaksnivå og grunnvannsspeil.

Det er ett fellesvannverk og flere uttak av vann til enkelthus basert på grunnvann i
Nymoenområdet og ved Østre Hen langs Begna. Flere av de private vannforsyningen vil
erstattes av kommunalt vann i forbindelse med pågående VA - utbygging i disse områdene.
Det er vurdert hvorvidt utt aket vil kunne påvirke drikkevannskilder basert på grunnvann
nedstrøms massetaket .

6.9.2 Naturforhold

Hensmoen er en stor breelvavsetning bygd opp til marin grense på ca. kote 200 og består av
grove, lagdelte masser. Vesletjern og Storetjern ligger i dødisgroper som såkalte
grytehullsjøer.

Grunnvannsnivå i avsetningen vil sannsynligvis korrespondere m ed elva (Begna), dvs. ligge
noe høyere enn elva med en gradient ut mot denne. Langs øvre del av avsetningen ligger
Begna på ca. kote 147.

Aktuelle problemstillinger

Storetjern som ligger nord fo r uttaksområdet er drikkevannskilde for ca. 30
husstander. Vesletjern er identifisert som en naturtypelokalitet og benyttes til
bading. Uttak ned til kote 150 vil redusere den naturlige beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet under uttaksområdet.

Utredningsbe hov

Det skal vurderes om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og
Vesletjern inklusive myrområdene rundt tjernene. Fremtidig uttaksnivå må avklares i
forhold til grunnvannsnivå og eventuell påvirkning av grunnvannsressursen må
identifiseres . Eventuell fare for forurensning beskrives i ROS - analysen.
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Figur 81 : Dagens massetak mot nord

6.9.3 Tidligere undersøkelser og vurderinger

Storetjern og Vesletjern er tidligere undersøkt i flere s ammenhenger og bl.a. vurdert av
Hanssen og Engelstad på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med
våtmarksvern et av Ådalselva og av Kåre Elgmork (rapport 1974 ) . Området (vannene med
tilgrensende områder) ble da foreslått som landskapsvernområde på grunnlag av naturtypen
(sandmo - biotop) og innsjøtype ut fra limnologi (acido - /oksitrofe).

Det er utført sonde boringer i løsmasser med massebeskrivelser, boringer gjennom
løsmasser og videre i fjell (vann - og energiboringer) og etablert løsmassebrønner. Figur 84
viser lokalisering av tidligere utførte undersøkelser o g relevante dat a for boringene der dis se
finnes, se Tabell 15 .

Ringerike kommune v/ vannverket er i gang med å fremføre ny vannledning til beboerne på
Hen og Nymoen. I forbindelse med dette arbeidet er det utført registreringer a v eksisterende
private drikkevannskilder. Registreringene er utført av COWI AS og omfatter lokalisering , og i
noen grad status , m ed tanke på hvilke private vannkilder som beholdes som
drikkevannskilde , og hvem som vil påkobles det nye kommunal e anlegg et .

K artutsnittene på Figur 82 og 8 3 viser aktuelt område med brønner og nytt ledningsanlegg.
Nybyen Vannverk beholdes , og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann.
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Figur 82 : Eksisterende brønner og Nybyen vannverk, samt nye og eksi s terende vannledninger

Figur 83 : Eksisterende brønner og Østre Hen Vannverk, samt nye og eksisterende vannledninger

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt. Her skal alle tilknyttes komm unalt vann. Det er
noen enkeltbrønner innimellom. Mesteparten ønsker kommunalt vann , men det er noen som
vil beholde egen brønn.
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Figur 84 : Brønner og boringer på Hensmoen . Blått er fjellborin g, gult er løsmassebrønner og rødt er sonderinger.
S onderingene sør for 11,12 og 14 gir ingen ny info. F jellblotning øst for og inntil Vesletjern er vist med rosa i rød
sirkel.
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Tabell 15 : Data brønner og boringer

Brønn
nr

Type
boring

Lagdeling Total
dyp

Dyp til
gr unnvann

Kote, ca. for
grunnvann

Kommen -
tarer

1 fjellbrønn 60
2 Filterbrønn Sand og grus 36 32 168 Til fjell?
3 Sand, grus 6 3,3 195 Til fjell?
4 fjellbrønn 0,5 m løsmasse over fjell 85
5 fjellbrønn 4 m løsmasse over fjell 120
6 Fjellbrønn ,

energi
22,5 m til fjell 220 18 182 GV - nivå i

fjell
7 sondering finsand 6,5 Til fjell?
8 sondering finsand 7,6 Til fjell?
9 sondering finsand 15 Ikke fjell
10 sondering sand 19 Ikke fjell
11 sondering sand 31 Ikke fjell
12 sondering Sand, grus.

Finsand på 27 m
27 Ikke fjell

13 sondering sand 18 Ikke fjell
14 sondering sand 29 Antatt fjell

6.9.4 Utførte undersøkelser i forbindelse med planarbeidet

For å kunne dokumentere grunnvannsnivå mellom massetaket og Vesletjern er det etablert
to observasjonsbrønner sør for Vesletjern merket B1 og B2 på figuren nedenfor. Det er gjort
observasjoner av grunnvannsnivå i B1 og B2 og brønnene er nivellert, dvs. tatt høyde i moh
på brønntopp. Boring ble gjennomført i uke 41, 2014 . N ivellering av brønntop pene ble utført
24.10.14.

Boringene B1 og B2 er også utført som fjellkontrollboringer, dvs. ført til fjell. Brønn B1 er en
110 mm brønn i grustaket. Brønndimensjonen muliggjør uttak av vannprøver og brønnen ka n
i beste fall benyttes til uttak av grunnvann . For den nordre brønnen , B2 ved Vesletjern , er det
boret en 63 mm brønn som kun er egnet til logging av grunnvannsnivå . For begge brønnene
er forboret med foringsrør på ca . 200 mm for uttak av masseprøver for hver meter.

Undersøkelsesboringene gir svar p å risiko for påvirkning på Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter uttak av masser. Boringene gir
også dybde til fjell og tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i borpunktene.

Det er utført flere dybdemålinger sentralt i Vesletjern. Målingene viste at største dyp er ca.
6,7 m ved relativt høy vannstand i tjernet. Samtidig ble det målt temperatur, oksygen i mg/l,
ledningsevne og pH. Oksygenmetning er beregnet.
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Figur 85 : Lokalisering av etablerte observasjonsbrønner med koordinater og nivellerte høyder

Tabell 16 : Loggprofil fra Vesletjern

Loggpunkt Temp
(C)

Oksygen
(mg/L)

Ok sygen -
metning (%) pH

Ledningsevne
(µS/cm)

Dyp
(m)

1 6.24 3.98 33.2 6.57 13.1 5.47
2 6.14 4.02 33.4 6.54 13.1 5.63

3 6.14 4.03 33.5 6.43 14.4 6.14
4 5.99 3.99 33.1 6.38 17.0 5.14
5 5.95 4.04 33.4 6.30 13.0 3.63

6 5.87 4.17 34.4 5.92 17.7 6.61
7 5. 85 3.97 32.8 5.74 35.7 6.41



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 114

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

6.9.6 Vurderinger

Figuren nedenfor viser et skjematisk profil basert på data for grunnvannsnivå i B1 og B2,
data fra logging av Vesletjern (6,7 m dypt) , terrenghøyder og dyp til fjell registrert ved boring i
B1 og B2.

Figur 86 : Skjematisk snitt fra Begna til B1 og videre til B2 og Vesletjern

Snittet i Figur 86 viser profilet fra Begna (Hensfossen) til B1 (fra sørvest mot nordøst) og til
B2 og Vesletjern (fra sør øst mot nordvest) med terreng (grønt), grunnvannsnivå (blått) og fjell
(grått).

Nivå for grunnvann og fjell finnes bare fra tre punkter lang s en lang linje, dvs. fra Begna ved
Hensfossen, ved B1 og ved B2. Få observasjonspunkter gi r betydelige usikkerhete r i 3D.
Fjelltopografien er sannsynligvis preget av mindre koller og kløfter under løsmassedekket og
grunnvannet kan styres og ligge i flere «bassenger» avhengig av fjellgrunn.

Observasjonene av grunnvannsnivå, med særlig vekt på observasjoner i B2, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 meter under bunnen av Vesletjern . Vesletjern er et
såkalt hengende vannspeil og er ikke påvirket av grunnvannet og grunnvannsnivå i
løsmassene under tjernområdet. En eventuell påvirkning på grunnvannsnivået ved ut tak av
masser vil ikke påvirke Vesletjern eller myrområdene rundet tjernet.

Det er fjell opp til kote 196 inntil og vest for Vesletjern . Mellom Vesletjern og Storetjern går
terrenget opp til kote 208, dvs. ca. 8 meter høyere en terrasseflata på Hensmoen fo r øvrig.
Det er svært sannsynlig at det er områder med relativt grunt på fjell mellom Vesletjern og
Storetjern. Fjelltopografien vil være styrende for grunnvannsnivå i området nord for
Vesletjern og i området rundt Storetjern.

Figur 87 : Profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern, gjennom B2 og B1 og videre i rett linje gjennom dagens
masseuttak. Profilet viser dybde til fjell, grunnvann og uttak av masser ned til 2 meter over grunnvannsnivå

F igur 87 viser p rofilsnitt fra nord siden av Vesletjern , gjennom B 2 og B1 og videre i rett linje
gjennom dagens massetak. Profilet viser dybde til fjell og grunnvann i brønnene B1 og B2 ,
og antatt dybde til fjell og grunnvann langs hele profilet. Profilet v iser Vesletjern med målte
dybder relatert til grunnvannsnivå.

Vesletjern
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På grunn av usikkerhet m ed hensyn på grunnvannsnivå under hele det framtidige
uttaksområdet , og ønsket om å en maksimal utnyttelse av ressursen , er det valgt å legge inn
planbestemmelse om uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå. Profilet på Figur 87 viser anbefalt
uttaksnivå inntil 2 m over grunnvannsnivå innenfor plangrensen . Planlagt uttak inntil 2 m over
grunnvannsnivå forutsetter at det etableres observ asjonsbrønner for registrering av
grunnvannsnivå i god tid før massene er tatt ut til aktuelt nivå. Dette er sikret i
reguleringsbestemmelsene.

Profilet i Figur 87 er basert på observasjoner og data fra to borebrøn ner. Det er grunn til å
anta at grunnvannsnivået i hele profilet, dvs. grunnvannsgradienten er noenlunde korrekt
vurdert, både mellom brønnene, men også nord for B1 og sør for B2. Vurderingen av
grunnvannsnivået er også basert på nivået i Begna.

Også dybde til fjell i profilet på Figur 87 er basert på kun to punkter, B1 og B2. Dette er et
mangelfullt grunnlag for en slik vurdering . Fj elltopografien er sannsynlig langt mer kupert og
kan avvike betydelig fra det som e r skissert .

Det må også understrekes at profilet i Figur 87 kun illustrerer forholdet m ed hensyn på
grunnvann og fjell i to dimensjoner. Et tilsvarende profil lenger øst vil kunne avvike vesentlig
fra profilet på Figur 87 , og det vil bli behov for framtidige boringer for registrering av
grunnvann, fjelldyp og informasjon om massenes sammensetning som grunnlag for
ressursvurdering og uttaksdybde .

Grunnvann som strømmer under massetaket vil drenere mot Begna med sannsynlig
strømningsretning mot sør - sørvest, dvs. mot området som forsynes fra private
drikkevannskilder i Nymoen - området. Uten at forholdene er unders økt i detalj, vil vi anta at
de private vanninntakene i dette områd et er ulike , alt fra enkle kildeinntak til gravde brønner
og ev . grunne borede løsmassebrønner. Råvannskilden er grunnvann fra kilder og
grunnvannsutslag.

Nybyen Vannverk beholdes og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann. Grunnvann s om mater brønner og kildeutslag i dette området vil delvis kunne komme
fra området med dagens masseuttak og også fra området for framtidig masseuttak.

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt og tilknyttes kommunalt vann. Det er imidlertid
fortsatt noen so m vil beholde egen brønn. Dette området ligger oppstrøms planlagt
masseuttak og grunnvannsstrømmen til kildeområdet kommer fra nordøst og oppstrøms
planlagt masseuttak.

6.9.7 Kon klusjon

En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket , og
observasjoner av grunnvannsnivå indikere r tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor me ktighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sand laget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået , gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet. Utførte boringer viser også at massene som er påtruffet på dette
nivået er finkornige og gir god beskyttelse.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
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drikkevann for private va nnforsyninger. E t gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket , vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

D et er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot forurensning. Uttak av
sand i nntil 2 meter over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplan forslaget. H åndtering og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff ,
kjemikalier og oljeprodukter ivaretas i for urensningsforskriften kap. 18. For eventuelle
nedgravde oljetan ker gjelder kap. 1 i samme forskrift.

6.10 Transport og trafikk

6.10.1 Innledning

I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand - og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere de trafikale konsekvensene for lokalvegnett og beboere i området. Det er viktig
å sørge for at utbyggingen lar seg gjennomføre uten større konsekvenser for beboere på
Vågård og trafikk til - fra Hensmoen industriområde.

Viktige temaer er trafikksikkerhet i Nymobakken og fremkommelighet i krysset E16 -
Hensmoveien.

6.10.2 Dagens situasjon

Da gens t rafikkmengder – ÅDT 2015

I Figur 88 er anslått trafikk for de viktigste vegene f o r trafikk til og fra Hensmoen sandtak vist.
Trafikk inn Hensmoveien er anslått med bakgrunn i differansen mellom trafikk nord og sør for
krysse t ved E16 . Trafikktallene på E16 er hentet fra NVDB og det er årsdøgntrafikk som er
oppgitt (ÅDT).

Det vil i all hovedsak være trafikk til - fra planområdet som benytter Nymobakken nord for
Nymoen boligområde , men det legges inn en øvrig lokaltrafikk på 5 0 ÅDT for å ta høyde for

Aktuelle problemstillinger

Planforslaget vil medføre økt trafikk med tunge kjøretøy da det er to virksomheter
som skal drive parallelt. Trafikkbildet vil også vare over flere år. Transport fra
anlegget kan medføre ulemper for myke trafikanter.

Trafikksituasjonen etter at grusuttaket er avsluttet er det ikke grunnlag for å gi
nærmere vurdering av nå.

Utredningsbehov

Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens og fremtid ig virksomhet skal
beskrives og vurderes opp mot vegens standard. Det skal gjennomføres en
vurdering av krysset E16 - Hensmoveien med tanke på den trafikkøkningen tiltaket
medfører. Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveger skal vurderes.
E ventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.
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trafikk fra Nymoen til Hensmoen. I planprogrammet er det oppgitt at halvparten av
uttaksmengden blir levert til bedrifter på Hensmoen (Unicon og Spenncon) , og den
resterende halvpart blir fraktet med bil ut på E16 til forbrukerne.

Totalt er det beregnet en trafikk til planområdet på 170 ÅDT. I Nymobakken nord er trafikken
anslått til 220 ÅDT. Tabell 1 7 viser beregnet eksisterende trafikk til - fra Myrvang sandtak .
VDT står for virkedøgnstrafik k og representerer gjennomsnittlig døgntrafikk man - fre. Det er
regnet med 230 arbeidsdager i året, og at hver ansatt i snitt genererer 2,5 bilturer per dag
(Hb V713 Trafikkberegninger) .

Tabell 17 Dagens trafikk til planområdet

Figur 88 ÅDT på vegnettet i 2015

Dagens trafikk Tonn/år Tonn/lass Ansatte Billass ÅDT VDT

Myrvang sandtak 250 000 15 16 700 90 145

Myrvang ansatte 19 30 48

UNICON betong 25 000 6 4 200 20 37

UNICON ansatte 18 28 45

Sum planområdet 275 000 37 170 270

Øvrig traf ikk 50 60

Nymobakken nord 220 330
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Trafikkulykker i årene 2007 - 14

Det har vært f ire ulykker på lokalvegnettet ved planområdet, alle med lettere skade som
utfall. Av disse er det kun et ulykkessted som vil trafikkeres av trafikk til og fra planområdet .
Det er ulykken i Nymobakken (jfr. Figur 89 ) . Denne ulykken er en møteulykke som hendte på
vinterføre i et område med god sikt. Iht. rapporterte ulykker er det ingenting som tilsier at
veien inn til planområdet er trafikkfarlig.

Figur 89 Ulykker på lokalvegnettet ved planområdet. Grønne ringer indi kerer ulykker med lettere skade

Kollektivtilbud

Brakar AS trafikkerer området med rutebuss 232. D enne stopper på Vågård, Hensmoen
industriomr åde og Nymoen. For ansatte i planområdet vil det være tre avganger om
morgenen og to avganger etter endt arbeidstid som kan benyttes.

Figur 90 De tre nærmeste bussholdeplassene til planområdet
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Myke trafikanter

Det er ikke eget t ilbud til myke trafikanter i Nymobakken . Det betyr at gående og syklende
mellom Nymoen og Hensmoen Industriområde og Vågård boligområde vil måtte bruke
veibanen. For skole - el e ver på Vågård er det om lag 6 km til barne - og ungdomskolene i
Hønefoss (Ullerål og Hov). Avstanden gjør at elevene har rett til skoleskyss , og dermed bør
ikke Nymobakken regnes som skolevei.

Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter , og beregnet fremtidig ÅDT er 3 00 (jfr.
kapittel 6.1 0 .3 ) . Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være kra v til eget tilbud for gang - og
sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Figur 91 Kart over de lokale boligområdene
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6.10.3 Konsekvensvurdering

Generell trafikkvekst på E16

For å beregne en generell årlig trafikkvekst på E16, er det benyttet data fra et tellepunkt
lenger nord (jfr. Figur 92 ). Ut i fra telledataene er det beregnet at det har vært ca. 2 % årlig
trafikkvekst i perioden 2004 - 2008. Den samme trafikkveksten benyttes til å fremskrive
trafikken på E16 Ådalsveien nord fo r Hensmoen .

Figur 92 Tellepunkt på E16 benyttet for å estimere generell vekst er markert med rød ring.

Trafikkmengder etter utbygging – ÅDT 2035

Beregnet fremtidige trafikkmengder etter etablering av ny aktør ved sandtaket (NorStone) er
vist i Figur 93 og Tabell 18 . I Hensmoveien er det i tillegg lagt inn en trafikkvekst fra
Spenn con Rail sitt område på 200 ÅDT. Denne økningen er basert på COWI si tt traf ikknotat
datert 17.april 2015 i forbindelse med nylig vedtatt d etaljregulering for Spenncon Rail
Hensmoen og Vågård skytebane .

Totalt er det beregnet en trafikk til planområdet på 250 ÅDT etter utbygging. Dett e innebærer
en trafikkvekst på 8 0 ÅDT. I Nymoba kken nord er trafikken anslått til 300 ÅDT.
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Tabell 18 Fremtidig trafikk til planområdet

Figur 93 Beregnet ÅDT år 2035

Atkomst til sandtaket

Dagens utforming av atkomsten til sandtaket gir god fremkom melighet for lastebiler og andre
kjøretøyer. Radien for venstre - eller hø y re svinging vurderes som stor nok. For avkjørsler
med ÅDT > 50, bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m.

Fremtidig trafikk Tonn/år Tonn/lass Ansatte Billass ÅDT VDT

Myrvang sandtak 300 000 15 20 000 110 170

Myrvang ansatte 19 30 48

NorStone sandtak 150 000 15 10 000 55 90

NorStone ansatte 5 8 13

UNICON betong 25 000 6 4 200 20 37

UNICON ansatte 18 28 45

Sum planområdet 475 000 36 42 34 200 250 400

Øvrig traf ikk 50 60

Nymobakken nord 300 460

Traf ikkvekst 80 130
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Figur 94 Avkjøring til Heen sandtak i Nymobakken

Med hastighetsnivå på 60 km/t skal L2 være på 6 meter med mer enn 50 i ÅDT. L1=Ls
(stoppsikten) vil være på 60 meter for en rettstrekning av denne type veg (Sa3). Dette er
basert på Statens vegvesens håndbok N100 og utformin g etter krav for avkjørsler vist i Figur
95 . Sikt i atkomsten til sandtaket vurderes som god og tilfredsstiller disse kravene.

Figur 95 Siktkrav i avkjørsler fra Håndbok N100

K ryss Hensmo veien X E16 Ådalsveien

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien X E16 Ådalsveien som
adkomst fra hovedveinettet . Dette krysset er i dag kanalisert som vist i Figur 96 og Figur 97 .
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Fi gur 96 Flyfoto av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Figur 97 Vegbilde av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Kap asitetsberegninger av krysset

Som tidligere beskrevet er det i dagens situasjon 4.650 ÅDT på E16 nord for krysset og
6.700 ÅDT sør for krysset. Basert på dette anslås trafikken i Hensmoveien til 2.500 ÅDT i år
2015.

Kapasitetsberegninger av krysset gjøres basert på timetrafikk. Timetrafikken i krysset er
beregnet ut i fra døgntr afikkmengdene. Det er anslått at 12 % av døgntrafikken finner sted i
den mest trafikkerte ettermiddagstimen, og om morgenen er det anslått mellom 10 - 12 %
avhengig av tilfart.

Beregninger av kryssets kapasitet er gjort ved hjelp av kryssberegningsverktøyet SIDRA 6.1.
SIDRA er et dataverktøy for detaljert beregning og vurdering av kapasitets - og
avviklingsforhold i ulike krysstyper. Programmet beregner en rekke parametere for vurdering
av kryssløsninger som for eksempel kapasitetsutnyttelse , forsinkelser og kølengde . En stor
fordel med SIDRA er at det er enkelt å sammenligne ulike kryssløsninger for å finne fram til
den mest optimale regulering.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 124

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

En belastningsgrad på 0,5 tilsvarer at halvparten av den teoretiske kapasiteten er brukt opp. I
teorien vil man unngå belastningsgrad er over 0,85 når man planlegger et kryss. For
vi keplikt kryss ligger denne belastningsgraden noe lavere.

Figur 98 viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene.

Figur 98 Utformi ng lagt til grunn for beregninger av kapasitet i kryss

Kapasitetsberegninger av dagens situasjon er vist i Figur 99 . Det er svært lave verdier for
både forsinkelse og kapasitetsutnyttelse per tilfart. Kapasitetsberegningene viser med andre
ord at det ikke er noe trafikkavviklingsproblemer i krysset hverken i morgen - eller
ettermiddagsrushet. Det stemmer godt overens med feltobservasjoner av krysset.

Figur 99 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i å r 2015, morgentime til venstre og ettermiddagstime til
høyre . I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittlig forsinkelse per veg arm vist.

Kapasitetsberegninger av fremtidig situasjon, etter utbygging, er vist i Figur 1 00 .
Kapasit etsutnyttelsen øker noe på E1 6, som følge av beregnet trafikkvekst, men det er
fortsatt ingen trafikale problemer i krysset.
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Figur 100 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2035, morgentime til venstre og ettermiddagst ime til
høyre. I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittl ig forsinkelse per veiarm vist.

Kapasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor rest kapasitet i krysset.
Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det ikke vil bli tr afikkavviklingsproblemer i
dette krysset i fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn
det som er beregnet.
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6.11 Sysselsetting – samfunnsmessige konsekvenser

6.11.1 Vurdering

John Myrvang AS driver i dag Heen Grustak . Gjenn om reguleringsplanforslaget sikres
langsiktighet for bedriften, samt legger til rette for at NorStone AS kan etablere seg på
Hensmoen.

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . John Myrvang AS antar at fremtidig årlig uttak vil ligge på
300 000 tonn/år mot dagen s uttaksmengde som ligger opp mot 250 000 tonn/år. Økningen vil
trolig ha marginal innvirkning på antall sysselsatte.

Planforslaget legger til rette for at en ny grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på
Hensmoen. NorStone AS planlegger å ta ut ca. 150 000 tonn/år som vil generere 4 - 5 nye
årsverk.

NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med skatteinntekter til kommunen fra
de ansatte, bedrifts - og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold .

I 2011 var det iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av
små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og
skatte inntektene i regionen.

D et er tre industribedrifter på Hensmoen som John Myrvang AS leverer råstoff til. Disse
bedriftene syss elsetter til sammen ca. 250 personer, og drar fordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Uten fremtidig drift i sandtaket kan d isse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.

Utredningsbehov

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng.
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6.12 Sikkerhet og istandsetting

6.12.1 Istandsetting av området etter avsluttet drift

For å sikre at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et landskap som tar
hensyn til de naturgitte kvalitetene i området, har reguleringsplanen bestemmelser om
hvordan skråninger og annet terreng skal behandles og revegeteres . Det er også stilt krav
om at produksjonsanlegg og andre installasjoner skal fjernes nå r driften avsluttes .
Planforslaget beskriver et hovedgrep hvor uttaket og revegeteringen foregår etappevis
ettersom massene er ferdig tatt ut til endelig bunnivå. Fortløpende revegetering før endelig
bunnivå er nådd, er uheldig da jord og planter vil spre seg og forurense ressursen .

Etter at det foreligger godkjent reguleringsplan, må John Myrvang AS søke om utvidet
konsesjonsområde ved sin driftskonsesjon samt at NorStone AS må søke om
driftskonsesjon. Direktoratet for mineralforvaltning vil etter Minerall ovens § 51 stille krav om
økonomisk sikkerhetsstillelse som sikrer penger til istandsetting av uttaksområdet dersom
bedriften e skulle gå konkurs .

6.12.2 Etterbruk av området

Underveis i planarbeidet har det vært drøftet hvordan man vil bruke området etter at alle
massene er tatt ut . Mulig etterbruk kan, avhengig av grunneiers ønske/ kommunens behov,
for eksempel være utbyggingsområder (næring, industri), deponiområde eller
LNF/friluftsområde.

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbr uken etter at grustaket er
ferdig tatt ut. Kommuneplanen er derfor det rette verktøyet for å avklare etterbruken av
området.

ROS - analyser er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å kartlegge risiko og sårbarhet. I
henhold til P lan - og bygningslovens § 4 - 3 skal risiko - og sårbarhetsanalyser gjennomføres i
forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging. Funn fra analysene skal integreres og
følges opp i reguleringsplanen. ROS - analysen vil vedlegges planforslaget.

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand. Det skal vurderes
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres.
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7 RISI KO OG SÅRBARH ETS AN AL YSE
7.1.1 Bakgrunn

I følge plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbyg ging påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. De nne ROS -
analysen skal ivareta dette kravet.

Planforslaget legger til rette for drift av sand - og grusuttak, samt videreføring av eksisterende
industrielle virksomheter (industriformål) . For nærmere detaljer om planområdet vises det til
planbeskrivelsen.

7.1.2 M etode

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB5.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdoku menter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen ). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forhol det er kontinuerlig tilstede; en
hendelse har stort omfang.

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har
middels stort omfang.

• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har
lite om fang.

• Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100. år; en hendelse har marginalt omfang.

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser :

Personskade Miljøskade Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

5 Systematisk samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Sam funnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).
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3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandl ings -
krevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Kara kteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell
nedenfor .

Tabell 19 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

• Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
• Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
• Hendelser i gule felt: Overvåkes; tilta k vurderes ut fra kostnad i forh old til nytte.
• Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.
• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Analysen er utarbeidet på grunnlag av dokum entasjon som er framskaffet i planprosessen og
kilder som er angitt i kap. 7.1. 8 .

7.1.3 Overordnet risikosituasjon

I følge p lanprogram for revisjon av kommuneplanen for Ringerike kommune til perioden
2013 - 2025 skal det utarbeides en ROS - analyse som vil ligge til grunn for kommunens
planlegging. Det ligger ingen føringer i gjeldende kommuneplan i forhold til risiko og
sårbarhet som vedrører driften av sanduttaket på Hensmoen .

7.1.4 Uønskede hendelser, risiko og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige t ilta k er sammenfattet i tabell nedenfor .
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Tabell 20 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø - /isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radon Nei

10. Naturlige terrengformasj oner
som utgjør spesiell fare

Nei

11. Annen naturrisiko Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

12. Sårbar flora Nei Ingen naturtypelokaliteter
registrert, ingen rødlistearter
registrert innenfor
pl anområdet.
Naturtypelokaliteter
registrert i influensområdet

13. Sårbar fauna/fisk Nei

14. Naturvernområder Nei

15. Vassdragsområder Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Nei 13 ikke fredete arkeologiske
minner innenfor planområdet
er identifisert.

17. Nyere tids kulturminne/ - miljø Nei

18. Viktige landbruksområder
( både jord - /skogressurser og
kulturlandskap )

Nei

19. Parker og friluftsområder Ja 4 2 Høy bruksfrekvens i plan - og
influensområdet i dag. Deler
av den flate moen
forsvinner, se kapittel
f riluftsliv i planbeskrivelsen.
Se også kap. 7 .1.5 .

20. Andre sårbare områder Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

21. Vei, bru, knutepunkt Nei Atkomst til området vil bli fra
eks isterende og ny atkomst
fra Nymobakken

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei

23. Sykehus/ - hjem, andre inst. Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning Ja 3 1 H øyspenttraseer (22 kV)
innenfor plan området må
justere s/flyttes i samråd med
R ingeriks - K raft .

26. Vannforsyning og avløpsnett Ja 1 3 Tiltaket kan gjennomføres
uten å påvirke
drikkevannsbrønner. Østre
Hen Vannverk (vann fra
Storetjern) skal legges ned.
Se også pkt. 33.

27. Forsvarsområde Nei

28. Tilfluktsrom Nei

29. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

30. Kilder til akutt forurensning
ved planområdet

Nei

31. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Nei Se pkt. 33

32. Kilder til permanent
forurensning ved
planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Ja 2 2 Lagertanker for olje/drivstoff
skal stå på tett underlag/kar
med volum som gir mulighet
for oppsamling av alt innhold
ved evt. lekkasje i henhold til
kap. 18 i
forurensningsforskriften. For
eventuelt fremtidige
nedgravde tanker gjelder
f orurensningsforskriften kap.
1.

Se også kap. 7 .1. 7

34. Forurenset grunn Nei

35. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eks plosiver osv)

Nei

36. Område for avfallsbehandling Nei

37. Luftforurensning (støv) Ja 3 1 Dagens drift videreføres
samtidig som det tilkommer
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak
en ny aktør. Støvmålinger
ved dagens drift viser at
støvnedfallskonsentrasjonen
er under grenseverdien gitt
av forurensningsforskriften .
Det stilles krav om nye
støvmålinger når drift av
grusuttak for eiendom 92/2/2
er påbegynt.

38. Kilder til støybelastning ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

39. Planen/tiltaket medfører økt
støybelastning

Ja 3 1 Dagens drift vider eføres
samt at det tilkommer en ny
aktør. Støykotekart viser
minimal støyutbredelse til
omkringliggende områder
ved full drift på kote 170 .
T rafikkøkningen på
Nymobakken gi r 2 dB økt
støynivå for den utsatte
naboen på gbnr.171/122 .
Boligen ligger utenfor g ul
støysone.

40. Høyspentlinje
(elektromagnetisk stråling)

Ja 1 1 H øyspentlinjer i
planområdet . Det tillates
ikke oppført bygninger eller
anlegg innenfor
hensynssone H_370.

41. Skog - /lyngbrann Nei

42. Dambrudd Nei

43. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell f are for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

44. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Ja 1 2 Uttak sskråninger. Driften
sikres ih t . mineralloven.

45. Oljekatastrofeområde Nei

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

47. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 2 2 Se kap. 7 .1. 7

48. Ulykke med gående/syklende Ja 2 2 Se kap. 7. 1. 7

49. Andre ulykkespunkter langs
veg.

Nei

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

Nei

51. Er det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei

52. Annen vi rksomhetsrisiko Nei
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Tabell 21 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 19

3. Sannsynlig 25, 37, 39

2. Mindre sannsynlig 3 3, 47, 48

1. Lite sannsynlig 40 44 26

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell overfor . Det er ikke identifisert slik e
hendelse r /situasjon er i planområdet . Risikosituasjonen oppsummeres i etterfølgende
kapitler.

7.1.5 Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Hendelse 19 . Tilgjengelig areal for friluftsliv på Hensmoen vil gradvis reduseres i størrelse,
og tiltaket vil på sikt kunne påvirke bruken av område t. Hens moen vil bli noe mindre attraktiv
for orienteringsidretten. Området grenser til større sammenhengende skogsområder på
østsiden av E16 som brukes i friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen. Støybidraget til friluftsområdet er mar ginalt , og vil ikke påvi rke bruken av
området.

Avbøtende tiltak : Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne enkelte skogsbilveger som i
dag benyttes til friluftsformål. Skogsbilvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de
legges om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes
lengst mulig.

7.1.6 Teknisk og sosial infrastruktur

Hendelse 25 . Stolpepunkt for kraftlinjer skal flyttes før de blir berørt av sanduttaket. Flytting
av stolper/fundamenter skal utføres i samrå d med Ringeriks - Kraft. Kraftlinjene er sikret i
reguleringsplanen med hensynssoner.

Hendelse 26 . Drikkevannsbrønner/grunnvann er sikret ved at de to første meter av
sandressursen over grunnvannsnivået ikke skal tas ut. Dette laget er finkornet og godt eg net
til beskyttelse fra driften av sanduttaket.

7.1.7 Virksomhetsrisiko

Hendelse 33. Lagring/påfylling av olje/drivstoff skal foregå på sikkert sted for å unngå
forurensning til grunn. Maskiner/kjøretøy parkeres ved maskinhallen utenom driftstiden.

Hendelse 37 . Måleresultatene viser lave mineralske støvnedfall, og ligger lavere enn 1/3 av
utslippskrav i forurensningsforskriften.

Hendelse 39 . Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at støysonene
primært dekker arealer innenfor regulerings planens avgrensning. Støyende aktiviteter som
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foregår i produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.
Trafikkøkningen på Nymobakken som følge av etablering av en ny grusprodusent vil gi 2 dB
økt støynivå for den utsatte naboen på gbnr.171/122 , men boligen vil fortsatt ligge utenfor gul
støysone .

Hendelse 40 . I p lanområdet ligger 2 høyspentlinjer.

Hendelse 44 . Uttaksskråninger sikres i h enhold til mineralloven ved hjelp av skilting av
uttaksområde/anleggsområde.

Hendelse 47 . Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.

Generell traffikkvekst frem til 2035 samt etablering av nytt grustak, medfører en trafikkvekst
på 10 0 ÅDT i Nymobakken . Trafikkveksten gir fortsatt god trafikkavvikling i krysset
Hensmoveien - E16 selv om forsinkelsen for biler fra Hensmoveien øker noe.
K apasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset.

Hendelse 48 . Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.
Det antas et lavt antall gående og syklende langs Nymobakken . Det kjører skolebuss på
strekningen.

7.1.8 Kilder

Oversikt over nasjonale databaser:

• www.skrednett.no
• Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007 - 2019
• P lanprogram for revisjon av kommuneplan for Ringeri ke kommune til perioden 2013 -

202 5, fastsatt i kommunestyre 2 0 .0 6 .2013.
• www.nve.no – kartkatalog fra NVE – nettanlegg
• www.ringerike.kommune.no – kommunens kartdatabase
• Opplysninger som fremgår av planbeskrivelsen
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8 PLANPROSESS OG MEDVI RKNING
I forkant av den formelle planprosessen med regulering av grusuttak et på Hen ble det etter
avtale med Ringerike kommune utarbeidet en forstudie for videre uttak av grusressursen på
Hen . Hensikten med forstudien var å vurdere mulige konsekvenser av en utvidet
uttaksgrense i forhold til areal avsatt i kommuneplanen. Forstud ien ble sendt på høring til
naboer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. I løpet av høringsperioden kom
det inn 15 merknader.

Uttalelsene var i hovedsak negative til en utvidet uttaksgrense, og tiltakshaver ne valgte å gå
videre med areal avs att i kommuneplanen.

Nedenfor er det gjort en kort oppsummering av planprosess og medvirkning i forbindelse
med planarbeidet

• Oppstartsmøte i kommunen
• Høring av f orstudie for videre uttak av grusressursen på Hen
• Politisk vedtak om oppstart av planarbeid
• Var sel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram
• Fastsetting av planprogram (oktober 2013)
• Medvirkningsmøte 24.03.14, merknadene er innarbeidet i planforslaget så langt det

har latt seg gjøre .
• Kontakt med Fossekallen IL, O - lag.
• Møte m ed Asbjørn Granheim sammen med planmyndigheten (kommunen) 27.05.14

8.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader

Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige
myndigheter i perioden 1. juni til 8. a ugust 2013. I løpet av høringsperioden kom det inn 13
uttalelser. I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogrammet kom det inn
3 høringsuttalelser. Planprogrammet ble fastsatt av Hovedkomiteen for miljø - og
arealforvaltning den 15. oktobe r 2013. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med
tiltakshavernes kommentar.

Offentlige instanser

Nr. Uttalelse fra Datert

1 Fylkesmannen i Buskerud 08.06.2013

2 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 16.07.2013

3 Direktoratet for miner alforvaltning 03.07.2013

4 Statens Vegvesen 25.07.2013

5 Jernbaneverket 07.08.2013

6 Ringerike kommune, miljørettet helsevern 08.08.2013



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 136

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

Organisasjoner og næringsliv

Nr. Uttalelse fra Datert

7 Norsk Bergindustri 05.08.2013

8 Ringerike Venstre 06.0 8.2013

9 Miljøvernforbundet Hønefoss 07.08.2013

Private

Nr. Uttalelse fra Datert

10 Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013 udatert

11 Roy Arild Heen og Beate Skollerud 12.07.2013

12 Berit og Jan Heen 08.08.2013

13 Jorunn Dahl Simensen o g Ole Kristian Simensen 08.08.2013

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram:

Nr. Uttalelse fra Datert

14 Norges Miljøvernforbund. Nærmiljøgruppa på Hen, Vågår d og Nymoen 14.01.2013

15 Norges Miljøvernforbund 13.05.2013

16 Harry Dahl 24.04.2013

8.2 Generelle/felles kommentarer til innkomne uttalelser

Mange av uttalelsene til private og organisasjoner er negative til det påbegynte planarbeidet,
og begrunner dett e med blant annet hensynet til støy/støv, friluftsliv, bebyggelse og nærmiljø
samt at det rettes kritikk til kommunens medvirkningsprosess da arealet ble avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det stilles også krav om at tiltakshaver skal utrede
lokaliseri ngsalternativer.

Oppstart av planarbeidet er godkjent/vedtatt i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning i
møte 22.4.2013 og i Formannskapet 14. mai 2013. Tiltakshaverne fikk da aksept for å starte
planlegging i henhold til kommuneplanen.

Nedenfor kom menteres et utvalg av tema som tas opp av flere av høringsparter (private og
organisasjoner). For øvrig vises det til forslagsstillers kommentar til de enkelte
høringsinnspillene.

Støy og støv
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Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjenno mføres innenfor gjeldende
lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak er
innarbeidet i planforslaget.

Tap av friluftsområde
Tiltakets konsekvenser for friluftsliv er et utredningstema i konsekvensutredningen.
Til takshaverne mener at resterende friluftsareal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv.

Krav om utrednin g av alternative lokaliseringer
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i
kommuneplanen . Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør foregå på
kommuneplannivå.

8.3 Oversikt over merknader som er hensyntatt og innarbeidet i plan forslaget

Følgende punkter er innarbeidet i planprogrammet som følge av offentlig ettersyn:

• Kapittel 5.3 er supplert med viktige overordnede føringer som er påpekt av
Fylkesmannen

• Kapittel 6.2 Nærmiljø og friluftsliv er supplert med vurderinger knyttet til barn og
unges interesser

• Kapittel 6.3 Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og
natur mangfold knyttet til Storetjern og Vesletjern . Det skal redegjøres for hvordan
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 1 2 i naturmangfoldloven er vurdert
og fulgt opp.

• Kap. 6.8 Transport og trafikk er supplert med krav om vurdering av tilgjengel ighet til
kollektive transportmidler og gang - og sykkelveier

8.4 Sammendrag og kommentarer

1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 08.06.13:

Miljømessige forhold:

• Nasjonale føringer

Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og ko mmunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 201 1 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006 - 2007)
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av
planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hv ordan planforslaget følger
opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvernavdelingen vil
kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig
utredet eller at planforslaget er i strid med na sjonal miljøpolitikk.

• Landskap
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Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger
ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner.
Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og ista ndsetting er nevnt som aktuelle
avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bør nevnes som
en overordnet føring i planprogrammet.

• Nærmiljø og friluftsliv

Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influe nsområdet blir
vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot
uttaksområdene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er
avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner.

Den opp daterte støyretningslinjen T - 1 442/201 2 omhandler retningslinje i stille områder, blant
annet nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den anbefalte
støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i planar beidet.

• Naturmiljø

Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8 - 1 2 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, og ber om at dette
blir synliggjort i planprogrammet.

Fylkesmannen ber om at de t også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i
influensområdet der det er relevant, og ber om at vannmiljø og naturmangfold knyttet til
tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av
naturmangfoldloven og at p lanarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske
verdier.

• Forurensning

Det forutsettes at det blir gjennomført en nærmere vurdering av utslippsforholdene, og om
det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30 - 2 i Forskrift om begre nsing av
forurensinger.

Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T - 1 442/201 2.
Eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen.

• Vann

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at t jernene
inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.

• Transport
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Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmidler og gang - og
sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i
planprogrammet. Det er posi tivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier skal
vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interesser.

• Sikkerhet og istandsetting

Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne
interes ser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis
istandsetting.

Landbruks - og næringsmessige forhold:

Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.

Forslagsstillers kommentar:

Fylkesmann ens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i
forurensningsforskriften (F orurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel ) vil
ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig.

2. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13:

Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner
innenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert
forslag til budsjett, og Fylkeskommun en vil foreta registreringer så snart de har ledig
kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.

Forslagsstillers kommentar

Arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår.

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforv altning (DMF), dato 03.07.13:

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap
som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av
forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen. Når
reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før
godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om
driftskonsesjon.

Forslagsstillers kommentar:

De t er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon
for sitt uttaksområde. Aktørene er positive til at det utarbeides en felles driftsplan. Planen
skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense - sonen» ned t il et felles bunn - nivå, og på
en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift. Tiltakshaverne mener
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imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge
reguleringsplanforslaget på høring, men vil vurdere det i løpet av planprosessen.

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13:

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene av planen må avklares nærmere. Forholdet til kollektivtra fikk og
sikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet
medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette
ivaretas i planarbeidet. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnla g for regulering av riks -
eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning
(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planleg gingen.

Statens vegvesen forutsetter at LN FR - området mellom det nye og eksisterende
reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med
oppstart av planarbeidet.

Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelser/ vibrasjoner som følge av drift
av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.

Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende
tiltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, trafi kksikkerhet og kapasitet/utforming
av kryss.

Forslagsstillers kommentar:

80 meter buffersone i LN F - området opprettholdes, og er vedtatt som en del av oppstart av
planarbeidet i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 22.4.2013.

Rystelser/vibras joner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak da sprengning ikke inngår
i driften.

5. Uttalelse fra Jernbaneverket, dato 07.08.13:

Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt
nedover fra planområdet til j ernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes
utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser for
jernbanen. Det være seg endringer i avrenningsforhold samt eventuelle rystelser/utglidninger
mot jern banen.

Forslagsstillers kommentar:

Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares
slik at eksisterende gangvei opprettholde s, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen.
Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.
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6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern, dato 08.08.13:

Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utredning angitt i
planprogrammet, men presiserer at Miljø - og helsekravene og administrative krav til
eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder
ved planlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av all e typer virksomheter og
eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft,
jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra
denne type virksomheter. Det anmodes derfor om at disse temaene ses spesielt på.

Forslagsstillers kommentar:

Støy, støv, forurensning, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i
planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak.

7. Uttalelse fra Norsk Bergindustri, dato 05.08.13:

Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte
for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de største
grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at dis se ressursene sikres og tas ut på en
samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i
konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre prosessen vil finne
gode avbøtende tiltak som vil bidra til at både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine
interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Forslagsstillers kommentar:

Tas til orientering.

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre, dato 06.08.13:

• Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet.

• Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder
utenfor Hensmoen, og viser til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000:
Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokaliseringer.

• Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbakeføres t il naturlig tilstand når
virksomheten avsluttes.

• Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske
interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene
tilfaller andre kommuner?

• Skapes så mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter
Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter?

• I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av
befolkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger forsvinne r der folk bor er det et
folkehelseproblem.
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• Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne
mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha
endret seg.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsat t til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.

Reguleringsplanen skal vise hvordan utt aksområdet skal settes i stand.

Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningstema i
kon sekvensutredningen.

9. Uttalelse fra Miljøvernforbundet Hønefoss, dato 07.08.13:

• Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000, og det bes om at Ringerike
kommune sørger for at NorStone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å
vurdere alte rnative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i
planprogrammet.

• Ringerike kommune neglisjerte plan - og bygningsloven under planendringen av
Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å
sørge for å o verholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke
vernet om sine interesser.

• Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet. Endelig
plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjern er meg et viktig for
lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på
samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden.

• Planarbeidet må ivareta naturmangfoldlovens §§ 8 - 12

• Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og området e r en viktig lokalitet innen
kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale hensyn i
planprogrammet jfr. Pbl. § 11 - 1.

• Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NI N A
Utredning (Lars Erikstad) vi ses det til flere svakheter ved grusregisteret hvor NGU
utelukkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater
opplysninger om verneverdi slik at uerstattelige naturverdier går tapt.

• Det er viktig at kulturminnene ivaretas, for e ksempel gjennom skilting. Dette er blant
annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien.

• Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur - og
friluftsinteressene på Hensmoen.

• Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og bl e nylig kåret til det mest
populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.
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• Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T - 1 442/201 2.

• Myrvang har plassert et sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket.
Anleg gsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy - og
støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks
stanse dette ulovlige tiltaket som ikke har skjerming eller sikring.

• Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tan ke på oppvekstmiljø til barna i
nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv - og støyproblematikk i sitt
nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorteringsanlegg som
støver over store avstander når de går eller sykler langs turs tien fra Nymobakken.

• Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.

• Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på
grunnvannet.

• I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av gr unnvannsmagasinet.
Føre - var - prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt
naturen for øvrig ikke blir berørt.

• Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirektivet samt regjeringens
miljøpolitikk når det gjelder så rbare områder som våtmarka på Hensmoen.

• Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes.
Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides.

• Den visuelle konsekvensen av masseuttakene må dokumenteres samt hvordan
driften skal ta hen syn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de
avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.

• Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne forringes må utredes.

• Det må kreves istandsetting av eksisterende grustak før ytterligere ma sse tas ut.

• Tidsfrist for etappevis istandsetting må inn i planen

• Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende.
Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende for sikkerhetstiltakene ved at det
for eksempel etablere s gang - og sykkelveier og at transport går utenom
boligområder.

• Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra
lastebillass med sand og grus må utredes.

• Geoteknisk ekspertise må vurdere hele planområdet for skred, fare fo r utglidning,
stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen
mot boligene langs Begna og Hensfossen.

• Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye
bruksfrekvensen.

• Snauhogst av skogen medfører øk t fare for rotvelt og må unngås.
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• Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette
landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny
fotballplass.

• Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene,
klimaendringer og støy - og støvplager er uakseptabelt.

• Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slags
maskiner og utstyr som brukes i produksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og
dens beligg enhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av
driften.

• Konkrete støy - og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og
reguleringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy - og støvanalyser.
Opparbeidelse a v vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene.
Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lok aliseringer er uaktuelt.

Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8 - 1 2, og er tatt inn i kap. 6.3 Naturmiljø

Tiltakets nær - og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D - modell for
eksisterende og fremtidig situasjon.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner/v egetasjonsskjerm avsettes.

Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere
etappemessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne
blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Regul eringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet
skal settes i stand. Etablering av etterbruksfond er en del av driftskonsesjonen.

Lokalklima anses ikke som et relevant utredningstema.

Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på to ppen av
skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed
unngås eventuell utglidning.

Barn og unges interesser vil omtales under kap. 6.2 nærmiljø og friluftsliv.

Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndigh et i henhold til Mineralloven.

10. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert:

• Føler at naboer og andre brukere av moen i liten grad blir hørt



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 145

John Myrvang AS / NorStone AS Aspla n Viak AS

• Det er lite fremtidsrettet areal - , miljø - og boligpolitikk å gå for et masseuttak på denne
moen som aldri kan erstattes.

• Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne
på Vågård

• Ekstremvær og økt vind og nedbør vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på
Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid.

• Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres

• Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetjern er tatt ut av planprogrammet.

Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig vedtak.

• Innebærer istandsett ing av arealet etter endt grustak at det skal fraktes
overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil påføre oss
store belastninger i form av støy, støv og CO2 - utslipp over flere år?

Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom p olitikerne velger å se bort fra alle
protester (kart vedlagt med nummerering 1 - 7):

1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra
Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og
støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er
nødvendig. Det bør også være påbudt med presenning på grusbilene, da steinsprut
og støv påvirker myke trafikanter.

2. Punkt 2 - 7: Foreslår en støy - , støvsone på 120/1 30 m langs Industriom rådet. Ser at 80
m er foreslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som blir
benyttet daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare
Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skje rme Vesletjern
for mulig uttapping av vann.

3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den fulle størrelsen i
tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke blir
noe lite område, selv med de begre nsingene jeg har foreslått.

4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være
villige til å redusere en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense
med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplasse n samt skjerme
beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus.

5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikkerhetssone på 50 m, grunnet rasfare.
Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går
også her en sti s om naboer og andre turgåere bruker daglig.

6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest - for den gamle fotballplassen, som
også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter
min mening ikke akseptabelt i det hele tatt . Jeg vil karakterisere dette som en ren
provokasjon ovenfor beboerne i dette området.

7. Punktet sammenfaller med punkt 2.
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Forslagsstillers kommentar:

Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å
revegetere skrå ningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt
uttak/etterbruk avklares ved ny reguleringsplan på et senere tidspunkt, og dette vil bestemme
hvordan uttaksflaten skal istandsettes.

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsat t i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løpet av
planarbeidet.

Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte
på slutten av 1970 - tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i
2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de
siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass.

11. Uttalel se fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, dato 12.07.13:

• Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer
med stier.

• Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes

• Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingb y, helst fra Hallingby til Hønefoss.
Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gamle
Hen - saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til
Nymoen ved å følge grustak - kanten.
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• Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses
som unødvendig. I helgene må det være stille.

• Støyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støy -
og støvmåling nær bebyggelsen?

• Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei

• Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pris på
eiendommen og mye vanskeligere å selge.

• Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på
arealødeleggel sene

• Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel
løsning

• Bør det være noen åpne møter med naboene?

• Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5 - 201 3 som er
gjeldene?

Forslagsstillers kommenta r:

Tiltakshaverne har til hensikt å reetablere stier der grusuttaket fjerner viktige
tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønsker å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt
uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som
kritiserer disse stiene pga. påstander om manglende sikkerhet. Myrvang AS har satt opp
flere skilt for å imøtekomme denne kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som
gagner flest mulig.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttak et kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak skal innarbeides i planforslaget.

Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde.

Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med n aboer, og vil invitere til åpne møter i løpet
av planarbeidet.

Alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et aktuelt alternativ og er ikke en del av
denne planprosessen.

12. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, dato 08.08.13:

Heen ønsker at merkna dene fra Norges Miljøvernforbund (merknad nr. 15) og
Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14), samt deres innspill av
10.1 2.201 2 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.

• Referat fra innspill av 1 0.12.201 2:

Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av
eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som grunneier/John
Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli st erkt skadelidende dersom
området omreguleres i så stor grad som forslaget viser.
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De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset område.
Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en tinglyst
leieavtale og nå ønsker grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda større
grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste leieavtalen (fra
1995) ble formelt behandlet i kommunen.

Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det
fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes
at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det være
sæ rdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt.

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære
turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen
behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes
interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket.

• Referat fra innspill 08.08.2013:

Det vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Heen Grustak
utvid es. Det vises igjen til forhold/spørsmål vedrørende tinglysning og fornyelse av
festekontrakt med Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette
spørsmål.

Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og
støv.

Kommunens manglende dokumentasjon om hvordan dette området har kommet inn i
kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes at
denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt
bol igområde i fremtiden.

Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende
kommuneplan), og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nærmere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable
støy - og støvforhold skal vurderes.

Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne
at det tas kontakt med kommunen.

Det vises for øvrig til fors lagsstillers kommentarer til merknad 14 og 15.

13. Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen, dato 08.08.13:

• Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det
er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og biler.

• La oss beholde våre grønne lunger ; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette
grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss.
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• Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for
grustaket?

• Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon!

• Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe
positivt ved denne utvidelsen.

• Spesielt i vestavær fyker det grus/s tøvskyer mot Hallbakkjordet, mot E16 og mot
Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved
nedhugging av trær.

Andre momenter vedrørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet:

• Mer trafikk – Vågårdsveien - Industrive ien - E16

• Lite oversikt i krysset Hensmoen - E16

• Har E1 6 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker

• Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos

• Nedsatt verdi på boligene

• Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økend e støv
og forurensning

• Eksisterende grustak; ca. 1,5 - 2 km i omkrets, ca. 30 m dypt

• Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk beina! Før: fine, små furunålstier på
kryss og tvers – stiene har sine navn og historier

• Våren 201 3: Første gang satt opp advaren de skilt rundt eksisterende grustak

• Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor
innerst i bygda!

• Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte

• I vestavær fyker det grus/støvskye r mot Hallbakkjordet, E16, Høgfoss. Det er lagt opp
en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke
enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog.

Forslagsstillers kommentar:

Planarbeidet skal do kumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak sk al innarbeides i planforslaget.

14. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og
Nymoen, dato 14.01.13:
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• Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom
statlig vern av våtmarksområdet.

• Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning:
drikkevannskilde (Storetje rn), badeplass (Vesletjern), bær - og soppsanking,
orientering, rullestolvennlig tilgjengelighet, turgåing/trening, pedagogisk betydning,
by - og tettstedsnært.

• Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens
strategiske mål for ar beidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk
mangfold.

• Området trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak.
Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare biologisk
mangfold, må myndighetene sa tse sterkt også på små verneområder som dette.

• Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på
Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi.

• Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forst åelsen
av istidene.

Forslagsstillers kommentar:

Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 6.3 Naturmiljø
er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet til Storetjern og
Vesletjern .

15. Uttale lse fra Norges Miljøvernforbund, dato 13.05.13:

• Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for
hvordan et LN F - område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en
kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det.

• Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt, og Miljøvernforbundet
krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har krav
på.

• Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser fo r
tidligere vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningslovens §§
24 og 25.

• Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante
dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene som
er fastsatt i Offentleglova § 31.

• Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall
(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under grustaket
og avrenning kan medføre akutt forurensn ing.
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• Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs
uttaksområdet.

• Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til
idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt opp
en «Lavvo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytter skogsområdet.

Forslagsstillers kommentar:

Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere
kommuneplanprosess må rettes til kommunen.

Det er satt opp skil t langs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid
gjeldene sikkerhetsforskrifter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av
tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

16. Uttalelse fra Harry Dahl, dato 24.04.13:

• Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og
Storetjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden (Storetjern)
for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på våren, og
området er et vakke rt og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS grustak
reduseres betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke forenelig
med grustak midt inne i et boligområde.

• NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfører at
innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på
moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.

• Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi g rustaket til
Myrvang.

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og
utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien,
Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm. Se kart nedenfor.
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Forslagsstillers kommentar:

Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak, og tiltakshaverne vil ikke gå
videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien.

For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adkomst inn til friluftsområdet på Hensmoen via
buffersonen mellom industriområdet og uttaksområdet som er avsatt til LNF - område i
kommuneplanen.
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9 S AMMENSTILLING AV KON SEKVENSER

9.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell

T ema B eskrivelse av verdi, omfang og konsekvens
Landskap Verdi : Planområdet karakteriseres som et furumolandskap

som er vanlig i regionen. Området er i dag berørt av inngrep
med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe
redusert landskapsverdi og bryter opp helheten i
landskapet : M iddel s til liten landskapsverdi.
Influensområdet: Middels verdi.
Omfang : For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets
dimensjon være dårlig tilpasset omgivelsene ved at de i
større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av
uttaksområdet vil i større grad bryte skalaen i landskapet.
Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er
allerede i dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik
som revegetering av skråningene, vil uttaks området på sikt
gli inn som en naturlig del av den sko gkledde moen sett fra
avstand. Middels til stort negativt omfang for planområdet,
og lite netativt omfang for influensområdet.
Konsekvens : M iddels negativ konsekvens for planområdet
og li t en negativ kon sekvens for influensområdet .

Nærmiljø og friluftsliv Verdi : Planområdet - og influensområdet vurderes å ha
middels til stor verdi. Dette begrunnes med at deler av
planområdet brukes ofte/av mange til turgåing, trening,
orientering, plukking av bær / sopp og til skiturer. Området er
særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for
rullestol - og barnevognsbrukere. Områdene brukes hele
året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til
friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og dett e
trekker verdien noe ned.
Omfang : Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i
selve planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt
går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på
Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil
påvirke bruken av området.
Konsekvens : Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for
planområdet og middels negativ konsekvens for
influensområdet.

Naturmiljø Verdi: Ingen natu rtypelokaliteter eller rødlistearter registrert i
planområdet. Liten verdi
Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt
middels verdi (C - lokaliteten) og stor verdi (A - , og B -
lokaliteten)
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Omfang: I ngen naturtypelokaliteter eller forekomster av
rødlistearter blir berørt av tiltaket. P lanområdet har et visst
potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet .
Lite negativt omfang.
Konsekvens: Arealbeslaget er stort, men berører ikke
verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert som l iten
negativ.

Naturressurser

• Egnethet, kvalitet
• Varighet
• Kvartærgeologiske

verdier

N GU beskriver forekomsten som meget viktig med
kvalitetsmessig meget gode masser både for veg - og
betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de
viktigste grusressursen e i Ringerike kommune.
Forekomsten forsyner markeder langt ut over
kommunegrensen . Forekomsten er klassifisert som en
« nasjonal t viktig forekomst».
Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av
etterspørsel i markedet. Ved stipulert fremtidig
uttaksme ngde vil NorStone AS ha en driftstid på 43 år og
Myrvang AS ha en estimert driftstid på 75 år .
Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil
ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet, og
eggen mot Begna vil stå igjen og dokumenter e den naturlige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.

Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune gjennomført e arkeologisk
registrering høsten 201 3. Planområdet ble undersøkt
visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete
kulturmin ner innenfor planområdet , men 13 ikke fredete
arkeologiske minner med liten kulturhistorisk verdi . Liten
negativ konsekvens.

Forurensning Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall i alle de 1 3 måleperiodene som til nå er
gj ennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere
enn 1 /3 av utslippskravet.
Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene
tilknyttet uttak og produksjon ved Heen Grustak ligger lavt i
terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår he r,
skjermes av omkringliggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/1 22 ligger tett opp til Heen
Grustak. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har
beregnede utendørs støynivåer under nedre gre nseverdi for
gul støysone. Øvrig omkringliggende støyfølsom
bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i
dagens situasjon og fremtidig situasjon.

Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør
(NorStone) vurderes til å ha liten ko nsekvens for støy fra
selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
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flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig
konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN)
som følge av trafikkø kningen. Boligen ligger utenfor gul
støysone .

Vanntema En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket,
og observasjoner av grunnvanns nivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut
til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell og
har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må
i framtiden baseres på dokumentasjon av grunnvannsnivå
ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av
grunnvannet.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme
mot nedenforliggende drikkevannskilder i Nymoen - området
og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende
sandlag på minst 2 m over grunnvann under massetaket, vil
gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

Transport og trafikk Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og
be regnet fremtidig ÅDT i 2035 er 350. Dette er en økning
med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N1 00 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang - og sykkeltrafikken på en
vei av denne typen (Sa3).

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset
Hensmov eien - E1 6 som adkomst fra hovedveinettet. Dette
krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegningene av
fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i
krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det
ikke vil bli trafikkavvikling sproblemer i dette krysset i
fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde
er noe større enn det som er beregnet.

Samfunnsmessige
konsekvenser

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . Selskapet forventer ikke
vesentlig økt uttakshastighet, og anta ll sysselsatte vil neppe
øke. Etablering av en ny grusprodusent vil trolig generere
4 - 5 nye årsverk.
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NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med
skatteinntekter til kommunen fra de ansatte, bedrifts - og
eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold.
Virksomheten e gir ikke noe stort og betydelig bidrag til
sysselsettingen, men inngår i underskogen av små og
mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.
Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av
beliggenheten nær sandforekomsten. Disse bedriftene
sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenh et i nærheten av et annet sandtak.

Sikkerhet/i standsetting Reguleringsplanen har bestemmelser som sikre r at
masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et
landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i
området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket)
vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan når driften
nærmer seg slutten.

9.2 Avbøtende tiltak

T ema Avbøtende tiltak
Landskap

• Revegetere skråninger underveis etter hvert som
bunnivå i uttaksområdet er nådd

Nærmiljø o g friluftsliv
• Omlegging av skogsbilvei er/turveier etter hvert

som uttaksområdet utvides slik at
tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.

• Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke
tilgjengeligheten til området. Dette kan være
aktuelt å gjennom føre senere når etterbruken er
avklart.

Naturmiljø Ingen foreslåtte tiltak
Naturressurser Ingen foreslåtte tiltak
Kulturminner og kulturmiljø Ingen foreslåtte tiltak
Forurensning

• Utføre s tøvmålinger for gbnr. 271/122 samtidig
med oppstart av grusutta k på gbnr. 92/2/2

Vanntema
• Etablering av observasjonsbrønner for å

dokumentere grunnvannsnivå, og for å sikre
beskyttelse av grunnvannet (2 meter
overdekning)

Transport og trafikk Ingen foreslåtte tiltak
Samfunnsmessige
konsekvenser

Ingen foreslåtte til tak

Sikkerhet/istandsetting Ingen foreslåtte tiltak
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Sammendrag av uttalelser innsendt etter oppstart og ved høring av forslag til
planprogram, samt forslagsstillers og rådmannens kommentarer

19 .09. 13

Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige
myndigheter. I løpet av høringsperioden har det kommet inn 1 3 uttalelser .

I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogram kom det inn 3 høringsuttalelser
som også kort er referert og kommentert.

Oversikt over innkomne uttalelser:
Offentlige instanser

Nr. Uttalelse fra Datert
1 Fylkesmannen i Buskerud 08 . 06 . 20 1 3

2 Buskerud fylkeskommune , Utviklingsavdelingen 16 . 07 . 20 1 3
3 Direktoratet for mineralforvaltning 03.07.2013

4 Statens Vegvesen 25.07.2013
5 Jernbaneverket 07.08.2013
6 Ringerike kommune, miljørettet helsevern 08.08.2013

Organisasjoner og næringsliv

Nr. Uttalelse fra Datert
7 Norsk Bergindustri 05.08.2013
8 Ringerike Venstre 06.08.2013

9 Miljøvernforbundet Hønefoss 07.08.2013

Private
Nr. Uttalelse fra Datert
10 Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013 udatert

1 1 Roy Arild Heen og Beate Skollerud 12.07.2013
1 2 Berit og Jan Heen 08.08.2013

1 3 Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen 08.08.2013

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om planoppstart
og offentlig ettersyn av planprogram:

Nr. Uttalelse fra Datert
14 Norges Miljøvernforbund . Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen 14.01.2013
15 Norges Miljøvernforbund 13.05.2013

16 Harry Dahl 24.04.2013
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1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 0 8.06.13:

Miljømessige forhold:

Nasjonale føringer
Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006 - 2007)
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av
planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger
opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvern avde lingen vil
kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig
utredet eller at planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk.

Landskap
Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige lan dskapsvirkninger
ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner.
Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og istandsetting er nevnt som aktuelle
avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bø r nevnes som
en overordnet føring i planprogrammet.

Nærmiljø og friluftsliv
Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influensområdet blir
vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot
uttaksområd ene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er
avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner.
Den oppdaterte støyretningslinjen T - 1442/2012 omhandler retningslinje i stille områder,
blant annet nærfriluftsom råder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den
anbefalte støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i
planarbeidet.

Naturmiljø
Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig
bes lutningstaking i §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp , og ber om at dette
blir synliggjort i planprogrammet .
Fylkesmannen ber om at det også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i
influensområdet der det er relevant, og ber om at vann miljø og naturmangfold knyttet til
tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av
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naturmangfoldloven og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske
verdier.

Forurensning
Det forutsettes at det blir gjennomført en nærmere vurdering av utslippsforholdene, og om
det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30 - 2 i Forskrift om begrensing av
forurensinger.
Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T - 1442 /2012.
Eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen.

Va nn
Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene
inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.

Transport
Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmidler og gang - og
sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold so m i liten gr ad er omtalt i
planprogrammet. D et er positivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier
skal vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interesser.

Sikkerhet og istandsetting
Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne
in teresser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis
istandsetting.

Landbruks - og næringsmessige forhold:
Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.

Forslagsstillers kommentar:
Fylke smannens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i
forurensningsforskriften (F orurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel ) vil
ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig.

Rådmannens kommentar:
På bakgrunn av at forslagsstiller har tatt Fylkesmannens anbefalte retningslinjer og føringer
inn i planprogrammet mener rådm annen at innspillet er tilstrekkelig kommentert og fulgt
opp av forslagsstiller

2. Uttal else fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13 :
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Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner
innenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert
forslag til budsjett, og Fylkesko mmunen vil foreta registreringer så snart de har ledig
kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.

Forslagsstillers kommentar

A rkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår .

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) , dato 03.07.13 :

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap
som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av
forslag til driftsplan inngår ved fø rste gangs høring av reguleringsplanen. Når
reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før
godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om
driftskonsesjon.

Forslagsstillers ko mmentar :

Det er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon
for sitt uttaksområde. Aktørene er positive til at det utarbeides en felles drifts plan. Planen
skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense - s onen» ned til et felles bunn - nivå, og på
en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift . Tiltakshaverne mener
imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge
reguleringsplanforslaget på høring, men vil vurdere det i løpet av planprosessen.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13 :

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbela stning i kryss og avkjør sler , og de trafikkmessige
virkningene av planen må avklares nærmere . Forholde t til kollektivtrafikk og sikkerhet for
myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet medfører
nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette ivaretas i
planarbeidet. Normalt kreves teknisk detal jplan som grunnlag for regulering av riks - eller
fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.
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I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning
(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planleggingen.

Statens vegvesen forutsetter at LNFR - området mellom det nye og eksisterende
reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med
oppstart av planarbeidet.

Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelser/vibrasjoner som følge av drift
av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.

Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende
ti ltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, trafikksikkerhet og kapasitet/utforming
av kryss.

Forslagsstillers kommentar:

80 meter buffersone i LNF - området opprettholdes , og er vedtatt som en del av oppstart av
planarbeidet i møte i Hovedkomite en for m iljø og arealforvaltning 22.4.2013.

Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak da sprengning ikke
inngår i driften .

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

5. Uttalelse fra Jernbaneverket , dato 07.08.13 :

Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt
nedover fra planområdet til jernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes
utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser
for jernbanen. Det være seg endringer i av renningsforhold samt eventuelle
rystelser/utglidninger mot jernbanen.

Forslagsstillers kommentar:

Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares
slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen.
Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern , dato 08.08.13 :
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Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utredning angitt i
planprogrammet, men presiserer at Miljø - og helsekravene og administrative krav til
eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder
ved p lanlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av alle typer virksomheter og
eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft,
jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra
denne type vi rksomheter. Det anmodes derfor om at disse temaene ses spesielt på.

Forslagsstillers kommentar:

Støy, støv , forurensning , trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i
planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

7. Uttalelse fra Norsk Bergindustri , dato 05.08.13 :

Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte
for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de s tørste
grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at disse ressursene sikres og tas ut på en
samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i
konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre p rosessen vil finne
gode avbøtende tiltak som vil bidra til at både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine
interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Forslagsstillers kommentar:

Tas til ori e ntering.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre , dato 0 6 .08.13 :

Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet.
Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder
utenfor Hensmoen, og vi s er til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000:
Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokalis eringer.

Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbakeføres til naturlig tilstand når
virksomheten avsluttes.
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Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske
interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene
tilfaller andre kommuner ?
Skapes så mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter
Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter?
I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av
be folkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger forsvinner der folk bor er det
et folkehelseproblem.
Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne
mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha
endret seg.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt .

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand.

Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningstema i
konsekvensutrdningen.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

9. Uttalelse fra Miljøvernforbund et Hønefoss, dato 07 . 08 .13:

Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000, og det bes om at Ringerike
kommune sørger for at Norstone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å
vurdere alternative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i
planprogrammet.

Ringerike kommune neglisjerte plan - og bygningsloven under planendringen av
Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å
sørge for å overholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke
vernet om sine interesser.
Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet.
Endel ig plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjern er meget viktig
for lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på
samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden.

Planarbeidet må ivareta natur mangfol d lovens §§ 8 - 12 .



Vedlegg 2 til sak om fastsetting av planpro gram for 379 Hensmoen grusuttak

Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og området er en viktig lokalitet
innen kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale
hensyn i p lanprogrammet jfr. Pbl. § 11 - 1.
Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NINA
Utredning (L ars Erikstad) vises det til flere svakhete r ved grusregisteret hvor NGU
ut e lu kkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater
opplysninger om verneverdi slik at uerstatteli ge naturverdier går tapt.

Det er viktig at kulturminnene ivaretas, for eksempel gjennom skilting. Dette er blant
annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien.

Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur - og
friluftsintere ssene på Hensmoen.

Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og ble nylig kåret til det mest
populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.

Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T - 1442/2012.

Myrvang har plassert et sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket.
Anleggsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy - og
støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks
stanse dette ulovlige tiltaket som ikk e har skjerming eller sikring.

Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tanke på oppvekstmiljø til barna i
nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv - og støyproblematikk i sitt
nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorter ingsanlegg som
støver over store avstander når de går eller sykler langs turstien fra Nymobakken.
Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.

Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på
grunnvannet.
I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av grunnvannsmagasinet.
Føre - var - prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt
naturen for øvrig ikke blir berørt.

Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirektivet samt regjeringens
miljøpolitikk når det gjelder sårbare områder som våtmarka på Hensmoen.

Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes.
Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides.

Den visuelle konsekvensen av masseuttakene må dokumenteres samt hvordan
driften skal ta hensyn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de
avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.

Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne fo rringes må utredes.

Det må kreves istandsetting av eksisterende grustak før ytterligere masse tas ut.

Tidsfrist for etappevis istandsett ing må inn i planen
Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende.
Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende for sikkerhetstiltakene ved at
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det for eksempel etableres gang - og sykkelveier og at transport går utenom
boligområder.
Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra
lastebillass med san d og grus må utredes.
Geoteknisk ekspertise må vurdere hele planområdet for skred, fare for utglidning,
stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen
mot boligene langs Begna og Hensfossen.

Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye
bruksfrekvensen.

Snauhogst av skogen medfører økt fare for rotvelt og må unngås.

Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette
landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny
fotballplass.

Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene,
klimaendringer og støy - og støvplager er uakseptabelt.

Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slag s
maskiner og utstyr som brukes i produksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og dens
beliggenhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av
driften.
Konkrete støy - og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og
regu leringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy - og støvanalyser.
Opparbeidelse av vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene.
Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges.

Forslagsstillers kommentar:

Området er av satt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.

Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8 - 12, og er tatt inn i kap. 5.3 Naturmiljø

Tiltakets nær - og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D - modell for
eksisterende og fremtidig situasjon.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).

Areal for nåværende og fremtidig masseut tak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner /vegetasjonsskjerm avsettes.

Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere
etappemessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne
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blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet
skal settes i stand. Etablering av e tterbruksfond er en del av driftskonsesjonen.

Lokal klima anses ikke som et relevant utredningstema.

Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på toppen av
skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed
unngås eventuell utglidning.

Barn og unges interesser vil omtales under utredningstema og friluftsliv og nærmiljø .

Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. Rådmannen har for tiden en dialog
med Miljøvernforbundet Hønefoss angående kommunedelplanvedtak i 1994. Dette holdes
utenfor denne planprosessen.

10. Uttalelse fra Harry Dahl , udatert :

Føler at naboer og andre brukere av moen i li ten grad blir hørt

D et er lite fremtidsrettet areal - , miljø - og boligpolitikk å gå for et masseuttak på
denne moen som aldri kan erstattes.
Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne
på Vågård
Ekstremvær og økt vind og nedbør vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på
Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid.
Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres

Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetj ern er tatt ut av
planprogrammet.
Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig
vedtak.

Innebærer istandsetting av arealet etter endt grustak at det skal fraktes
overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil påføre oss
store belastninger i form av støy, støv og CO2 - utslipp over flere år?

Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom politikerne velger å se bort fra alle
protester (kart vedlagt med nummerering 1 - 7):

1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra
Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og
støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er
nødvendig. Det bør også være påbudt med pre senning på grusbilene, da steinsprut
og støv påvirker myke trafikanter.
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2. Punkt 2 - 7: Foreslår en støy - , støvsone på 120/130 m langs Industriområdet. Ser at 80
m er f o reslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som
blir benytte t daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare
Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skjerme Vesletjern
for mulig uttapping av vann.

3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den full e størrelsen i
tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke
blir noe lite område, selv med de begrensingene jeg har foreslått.

4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være
villige til å redusere en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense
med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplassen samt skjerme
beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus.

5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikke rhetssone på 50 m, grunnet rasfare.
Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går
også her en sti som naboer og andre turgåere bruker daglig.

6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest - for den gamle fotballplas sen, som
også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter
min mening ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg vil karakterisere dette som en ren
provokasjon ovenfor beboerne i dette området.

7. Punktet sammenfaller med punk t 2.
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Forslagsstillers kommentar:

Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å
revegetere skråningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt
uttak /etterbruk avklares ved ny reguler ingsplan på et senere tidspunkt, og dette vil
bestemme hvordan uttaksflaten skal istandsettes.

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løpet av
planarbeidet.

Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte
på slutten av 1970 - tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i
2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de
siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

11. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud , dato 12 . 07 .1 3 :

Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer
med stier.

Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes

Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingby, helst fra Hallingby til Hønefoss.
Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gamle
Hen - saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til
Nymoen ved å følge grustak - kanten.

Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses
som unødvendig. I helgene må det være stille.

Støyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støy -
og støvmåling nær bebyggelsen?

Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei

Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pris på
eiendommen og mye vanskeligere å selge.

Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på
arealødeleggelsene

Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel
løsning

Bør det være noen å pne møter med naboene?

Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5 - 2013 som er
gjeldene?
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Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaverne har til hensikt å reetableres stier der grusuttaket fjerner viktige
tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønsker å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt
uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som
kritiserer disse stiene pga. påstander om manglen de sikkerhet. Myrvang AS har satt opp flere
skilt for å imøtekomme denne kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som gagner
flest mulig.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forsk rifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak s kal innarbeides i planforslaget.

Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde.

Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med naboer, og vil invitere til åpne møter i løpet
av plan arbeidet.

Tiltakshaverne bekrefter at alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et aktuelt
alternativ.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

12. Uttalelse fra Berit og Jan He e n, dato 08 . 08.13 :

Heen ønsker at merknadene fra Norges Miljøvernforbund ( merknad nr. 15 ) og
Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14) , samt deres innspill av
10.12.2012 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.

Referat fra innspill av 10.12.2012:

Vi bor i Storetjernveien 41 og er så ledes sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av
eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som
grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende
dersom området omreguleres i så sto r grad som forslaget viser.

De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset
område. Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en
tinglyst leieavtale og nå ønsker grunneier/John M yrvang AS og NorStone AS å utvide i enda
større grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste
leieavtalen (fra 1995) ble formelt behandlet i kommunen.
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Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det
fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes
at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det
være særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt.

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære
turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen
behandler alternativene og setter begrensninger som i mye s tørre grad ivaretar beboernes
interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket.

Referat fra innspill 08.08.2013:

D et vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Hen grustak utvides.
Det vises igjen til forhold/spørsmål vedrørend e tinglysning og fornyelse av festekontrakt
med Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette spørsmål.

Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og
støv.

Kommunens manglende dokumentasjon om hvor dan dette området har kommet inn i
kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes
at denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt
boligområde i fremtiden.

Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende
kommuneplan) , og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nærmere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable
støy - og støvforhold skal vurderes.

Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne
at det tas kontakt med kommunen.

Det vises for øvrig til forslagsstillers kommentarer til merknad 14 og 15.

Rådmannens kommentar:
Kommunen har ikke hatt av talen det spørres om til behandling. Kommunen skal ikke involveres i
privatrettslige avtaler der kommunen ikke er part. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.

13 . Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen , dato
08 . 08 .1 3 :
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Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det
er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og bile r.

La oss beholde våre grønne lunger ; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette
grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss.

Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for
grustaket?

Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon!

Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe
positivt ved denne utvidelsen .

Spesielt i vestavær fyker det gr us/støvskyer mot Hallbakkjordet , mot E16 og m ot
Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved
nedhugging av trær.

Andre momenter ved rørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet:

Mer trafikk – Vågårdsveien - Industriveien - E16

Lite oversikt i krysset Hensmoen - E16
Har E16 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker

Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos

Nedsatt verdi på boligene

Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økende støv
og forurensning

Eksistere nde grustak; ca. 1,5 - 2 km i omkrets, ca. 30 m dypt

Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk b eina! Før : fine, små furunålstier på
kryss og tvers – stiene h ar sine navn og historier

Våren 2013: F ørste gang satt opp advarende skilt rundt eksisterende grus tak

Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor
innerst i bygda!

Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte

I vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, E16, Høgfo ss. Det er lagt opp
en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke
enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog.

Forslagsstillers kommentar:

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseutta ket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak skal innarbeides i planforslaget.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
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1 4 . Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård
og Nymoen , dato 14 .0 1 .13:

Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom
statlig vern av våtmarksområdet.
Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning:
drikkevannskilde (Storetjern), badeplass (Vesletjern), bær - og soppsanking,
orientering, rulle stolvennlig tilgj engelighet, turgåing/ trening, pedagogisk betydning ,
by - og tettstedsnært.

Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens
strategiske mål for arbeidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk
mangfold.

O mrådet trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak.
Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare b iologisk
mangfold, må myndighetene satse sterkt også på små verneområder som dette.
Våtmarker er blant ve rdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på
Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi.
Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forståelsen
av istidene.

Forslagsstillers kommentar:

Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 5.3
Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet til
Storetjern og Lilletjern.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

1 5 . Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, dato 13.05 .13:

Slik Norges Miljøvern forbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for
hvordan et LNF - område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en
kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det.

Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningspli kt, og Miljøvernforbundet
krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har
krav på.
Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser for
tidligere vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i F orvaltningslovens §§
24 og 25.
Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante
dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene som
er fastsatt i Offentleglova § 31.
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Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall
(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under
grustaket og avrenning kan medføre akutt forurensning.
Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs
uttaksområdet .
Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til
idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt
opp en «Lavvo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytte r skog sområdet.

Forslagsstillers kommentar:

Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere
kommuneplanprosess må rettes til kommunen.

Det er satt opp skilt langs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid
gjeldene sikkerhetsforskri fter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av
tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

Rådmannens kommentar:
Kommunen har svart Norges miljøvernf orbund direkte angående vedtak av
kommunedelplan for Hønefoss i 1994. Dette holde s utenfor denne planprosessen. For øvrig
er innspillet tilstrekkelig kommentert.

1 6 . Uttalelse fra Harry Dahl , dato 24.04 .13:

Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og
S toretjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden
(Storetjern) for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på
våren, og området er et vakkert og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS
grustak reduse res betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke
forenelig med grustak midt inne i et boligområde.

NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfører at
innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på
moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.
Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi grustaket til
Myrvang.

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og
utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien,
Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm.
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Forslagsstillers kommentar:

Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak , og tiltakshaverne vil ikke gå
videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien.

For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adkomst inn til friluftsområdet på Hensmoen
via buffer sonen mellom industriområ det og uttaksområdet som er avsatt til LNF - område i
kommuneplanen.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hensmoen grusuttak - Ringerike kommune - svar på varsel om 

oppstart av planarbeid

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 har Buskerud fylkeskommune ved utviklingsavdelingen 
mottatt ovennevnte planforslag.

Automatisk fredede kulturminner:
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 
Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av 
økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til 
planen.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og 
større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretaes på 
varselstadiet  for å unngå konflikter senere i planprosessen. Utgifter til slik granskning må dekkes av 
tiltakshaver jfr. lovens § 10.

Fylkeskommunen har i brev av 10.12.2012 oversendt budsjett med en øvre ramme på 38750,-. Dette 
budsjettet er akseptert av tiltakshaver i en e-post av 21.6.2013, og vi vil nå gjennomføre 
registreringene så snart vi har ledig kapasitet. Slike registreringer må foretaes på bar og frostfri mark, 
og vi håper å kunne gjennomføre registreringen i inneværende sesong.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent digitalt og sendes derfor uten signatur

Ringerike kommune
Att. Ingeborg Faller
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 16.07.2013 Vår referanse: 2012/5167-8 Vår saksbehandler:
Deres dato: 30.05.2013 Deres referanse: 12/3201-50 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Side 2 av 2

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen



Doknr: 12/3201 - 53

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av
planprogram for detaljregulering av Hensmoen grustak i Ringerike
kommune - vår ref. 12/01024 - 9
Larsen Alf [Alf. Larsen@dirmin.no]
Sendt: 3. juli 2013 15:45
To: postmottak
Cc:                                                               

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovenstående
saksdokumenter, og vi har følgende kommentarer:

Dersom det er praktisk mulig, vil det være av interesse å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to
selskap som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området.
DMF forutsetter at fremtidig drift gjøres i henhold til en enkelt driftsplan for hele området. For å
effektivisere re ssursbruken i planprosessen kan det være en fordel at kopi av forslag til driftsplan
inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen.
Innspill til driftsplan kan sendes DMF for videre behandling av driftsplanen. Når reguleringsplan er
ferdigbehandlet, kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før godkjenning av DMF. En
fremgangsmåte som skissert foran, vil korte ned behandlingstiden for søknad om driftskonsesjon.

Med hilsen
Alf Viktor Larsen / senioringeniør
Tel. 73 90 40 25 / 922 31 602

Tel. 73 90 40 50
e - post: mail@dirmin.no







Besøksadresse:
Vestre Strømkai 7,
Bergen

Postadresse:
Postboks 4350
NO - 2308 Hamar

postmottak@jbv.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501888

jernbaneverket.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ingeborg Faller

Henvendelse til: Knut Oddvar Stene Dato: 07.08.2013
Tlf.: 55 96 62 13 Saksref.: 201211822 - 3
Mobil : 408 70 400 Deres ref.: 12/3201 - 50
E - post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no Vedlegg:

Hensmoen grusuttak - Innspill til oppstart av arbeid med detaljregulering og
offentlig ettersyn av planprogram

Viser til brev datert 30.5.2013 – varsel om oppstart av plan arbeid med detaljregulering og
offentlig ettersyn av planprogram.

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet og har blant annet et
forvaltningsansvar i forhold til p lanarbeid i medhold av plan - og bygningsloven. Hensynet
til sikkerhet og fremkommelighet langs banestrekningen er sentrale vurderingsmomenter,
både i forhold til dagens situasjon og fremtidig utvikling.

Planområdet ligger nordøst for eksisterende jernbane langs elva Begna . Avstanden mellom
jernbanen og planområdet er relativt stor (ca. 60 - 80m), men terrenget skråner bratt
nedover fra planområdet til jernbanen. For Jernbaneverket er det viktig at utvidelse og drift
av masseuttaket ikke skaper negati ve endringer for jernbanen. Det være seg endringer i
avren ningsforhold samt eventuelle rystelser/ utglidinger mot jernbanen.

K onsekvensutredningen må således gjøre rede for hvorledes utvidelse og drift av tiltaket
skal gjennomføres uten at det oppstår neg ative konsekvenser for jernbanen.

Med hilsen

Helge Bontveit
seksjonssjef
Plan sør/vest, utredning og forvaltning

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk































Ringerike Kommune

Miljø - og arealforvaltning

Areal - og byplankontoret

Hen,08.08.2013

379 HENSMOEN GRUSTAK

Viser til brev av 30/5 2013, saksnr. 12/3201 - 50

Innspill til planarbeidet, vi støtter oss til de momenter som Norges Miljøvernforbund (NMF) og NMF
Nærmiljøgruppen på Hensmoen har sendt kommunen, samt vårt innspill av 10.12.2012.

Det er også viktig for oss at kommunen behandler disse momenter som del av vårt innspill.

Det som er også av stor betydning for oss er de økon omiske konsekvenser for vår eiendom en
utvidelse av Hen grustak vil medføre, dette vil avhenge av den endelige beslutningen om grustakets
utvidelse.

I vårt innspill av 10.12.2012 var et av momentene at da vår eiendom ble skilt ut fra gnr 271 bnr 8 i
1977 var det tinglyst kontrakt til Edvard og John Myrvang 14.08.1954, 17.10.1956 og 18.06 1960 på
tomt i 30 år med rett til fornyelse. Når vår eiendom ble utskilt forholdt vi oss til de kontrakter som var
tinglyst på 271 bnr 8 og vi har som næreste nabo til Hen grustak ikke mottatt varsel ved tinglysing av
festekontrakter, som er tinglyst 26.04.1978 – festetomt nr 79 – samt fornyelse av festekontrakt av
14.08.1954 som er tinglyst 24.01.1983. V i antar at de tomter som var tinglyst på det tidspunkt som vår
eiendo m ble utskilt var begrenset til et avgrenset område. Vi avventer rådmannens tilbakemelding på
dette spørsmål. Dersom kommunen har behov for dokumentasjon for å behandle dette, har vi dette
tilgjengelig.

Buffersonen som er avsatt mot vårt boligområde, er h elt uakseptabel t med hensyn til støv og støy.
Kommunen her må her ta mer hensyn til at de tidligere har godkjent område som boligområde.

Kommunens manglende dokumentasjon om hvordan dette område har kommet inn i kommuneplanen
gjør det vanskelig å forhold e seg til kommunens troverdighet.

Vi ønsker at denne saken behandles av kommunen på en måte som også gjør at dette kan fortsette å
være et godt boligområde i framtida.

Med hilsen

Berit og Jan Heen









Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
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Kopi til:

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 HøNEFOSS

Dato:

Vår ref:
Deres ref:

28.LL.2016

73/01029-76

Leiv Er¡kssons vei 39
Postboks 3021 Lâde

N-7¿141 lrondheim

TELEFON + 47 73 90 40 50

E-PosT mail@dirm¡n.no

WÊB w.dirm¡n.no

MU ITATT 2 8 ilUll, ?018

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Heen grustak i

Ringerike kommune

1. Konsesionen

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMFlviser til
søknad om driftskonsesjon datert 25. august 20t4fra John Myrvang AS org. nr.

948 036 932. John Myrvang AS, heretter benevnt <Tiltakshaver> eller
<Tiltakshaveren>, gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven I43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av grus i Heen grustak på del av eiendommen
gbnr. 27 7/8 i Ringerike kom mune. Minera lforekomsten tilhører kategorien grunneiers

mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 431 daa og fremgår av vedlagt kart til dette
vedtak, med tittelen <<konsesjonsområde Heen grustak i Ringerike kommune>.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak - nåværende.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke

erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen

lovgivning.

2. Vilkår

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF

Dersom Tiltakshaver Ønsker â g¡øre vesentlige awik fra driftsplanen, skal dette på

forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profíler sendes ínn når DMF

finner det nødvendig.

crRo 7694.05.05883

SWIFI DNBANOKK

rBAN NO5376940505883

oRG.NR, NO 974 760 282

SVATBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med konserngaranti, ved at Tiltakshaverens

morselskap SAPU AS (org. nr. 988 208 221), stiller påkravsgarantifor et beløp stort
N OK 1 000 000 som beskrevet i punkt 5.11.

lnnen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren ha:

(i) lnngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse;
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende.

2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DM F uten

ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår
¡ Formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at

den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.
o Virksomheten skal iverksette tiltak for å forhindre påvírkning av hydrologi og

grunnvannsspeil i området.

o Det skaltllstrebes å redusere utsl¡pp av partikkelholdig avrenning til resipient.

Avrenning skal ledes til resipient nedstrøms Hensfossen, så fremt utslipp ikke

er spesifisert i en eventuell tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

Tiltakshaver skal hensynta vannkvaliteten for elvestrekningen oppstrøms

Hensfossen.

r Avdekkillgsmasser fra uttaksområdet skal lagres og brukes internt i

konsesjonsområdet. Tiltakshaver skal iverksette forebyggende tiltak for å

hindre spredning av fremmede arter, spesielt med hensyn til kanadagullris og

hagelupin.

3. Godkienning av driftsplan
DM F godkjenner driftsplanen for Heen grustak. Godkjent versjon av driftsplanen er

vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høring

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens 5 17, hos

følgende høringsinstanser Fylkesmannen i Buskerud, Jernbaneverket, Norges

Miljøvernforbund, Ringerike kommune, Statens vegvesen Region sør,

Miljøvernforbundet avdeling Hønefoss, en rekke naboer. Buskerud fylkeskommune har

fått ettersendt høringsbrevet og gitt utsatt frist til å uttale seg. Øvrige naboer/ber6rte
høringsinstanser fremgår av konsesjonsvedtaket.

DM F har mottatt mange høringsinnspill i saken. Flere av høringsinnspillene viser til
arealbruken av området, samt ufuidelse av masseuttaket. DM F viser først og fremst til
kommunen som planmyndighet etter plan- og bygningsloven $ 3-2. DM F tar ikke

hensyn til merknader knyttet til gjeldende kommuneplaner/reguleringsplaner med
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bestemmelser. I fØlge kommuneplanen i Ringerike er omsøkt område er avsatt til
nåværende masseuttak. Av kommuneplanens bestemmelser fremgår det at i områder
som er avsatt til råstoffutvinning, skal det utarbeides reguleringsplan med

konsekvensutredning før nye masseuttak eller utvidelse av eksisterende masseuttak

kan finne sted. DMF viser til at omsøkt område ikke er en utvidelse av området som er
avsatt i kommuneplanen til råstoffutvinning. En eventuell utvidelse av masseuttaket,

utover grensene for nåværende masseuttak, har ikke vært gjenstand for
konsesjonsbehandling i denne omgang.

HØringsperioden var fra 10. februar 2016 til 9. mars 2016, det ble også innvilget utsatt
frist til 31. mars 2016 for flere høringsinstanser.

Fra h6ringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Ringerike kommune:
Kommunen har i sin høringsuttalelse redegjort for blant annet: nåværende planstatus,

betydning for verdiskaping og næringsutvikling, innvirkninger på omgivelsene,

miljømessige konsekvenser samt tilbakeføring og etterbruk. Kommunen fremhever
flere viktige hensyn som må aweies i denne saken, og ønsker ikke å komme med

endelig konkl usjon før reguleringspla na rbeidet er ferdigstilt.

DMF sin kommentar:
DMF forholder seg til gjeldende regulering i kommuneplonens oreoldel, hvor et
nærmere ovgrenset område er ovsott til nåværende mosseuttak. Det er dette området
tiltakshaver sØker om konsesjon for. DMF minner om reguleringsbestemmelsene i
kommuneplonen vedrørende utvidelse ov masseuttok utover det som er avsott til
nãværende mosseuttok, herunder at tiltakshaver skal utorbeide reguleringsplon med
konsekvensutredning som en del av utvidelsen av masseuttaket. DMF er informert om

at slikt plonorbeid er stortet opp.

Fvlkesmannen i Buskerud:

Fylkesmannen behandler i sin høringsuttalelse flere tema, blant annet: planforhold,

naturmangfold, landskap, vannmiljØ, rekreasjon, stØv og støv samt
forurensningsforskriften. Vedrørende naturmangfold uttales det at det ikke er kjente
eksisterende verneområder etter naturmangfoldloven på Hen. Det er heller ikke

utarbeidet noen formellverneplan for kvartærgeologiske forekomster i Buskerud.

Området har noe sandfusurkog, som er biologisk verdifulle og har en rik soppflora.
Fylkesmannen påpeker at dette må vurderes i den videre reguleringsplanprosessen.

Videre anbefaler folkesmannen at driftskonsesjonen bør ta hensyn til at området
istandsettes og avsluttes på en slik måte at det er mulig å reetablere naturlig
vegetasjon. Når det gjelder vannmiljØ viser Fylkesmannen til at Ädalselva må sikres

mot uheldig avrenning og forurensning. De viser til vannforskriften og forslag til
vannforvaltningsplan for Vest-Viken og forutsetter at virksomheten ikke fører til
utslipp som kan forringe vannkvaliteten. Fylkesmannen forutsetter videre at

tiltakshaver sørger for at grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse. Videre viser

Fylkesmannen til at områdene rundt Storetjern og Vesletjern og deres viktighet som

rekreasjonsområde. Uttaksområdene må sikres og utformes slik at konflikten med

friluftsliv blir så liten som mulig. Etablering av buffersoner og eventuelt støWoller
fremheves som alternativer som kan vurderes. Fylkesmannen forutsetter også at det
blir iverksatt avbøtende tiltak med tanke på forhold knyttet til stØv og stØv. Videre
viser Fylkesmannen til forurensningsforskriften kap. 30 og forutsetter at tiltakshaver
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or¡enterer seg om regelverket og overholder kravene som stilles i forskriften.

Fylkesmannen har for 6vrig ingen innvendinger mot at det gis driftskonsesjon.

DMF sin kommentor:
Når det gjetder den videre reguleringsprosessen med konsekvensutredning for omrãdet

som er ovsatt til fremtidig masseuttak, forutsetter DMF ot de forholdene Fylkesmønnen

i Buskerud peker pã i sin høringsuttalelse vil bli behandlet som en del ov orbeidet med

detotjreguteringen. Tiltokshaver hor beskrevet i sin avslutningsplan at skrån¡ngene skal

orronderes med renskemasse eller jordmasse, slik ot den vokser naturlig igien. DMF

forutsetter øttiltokshover holder på sin avslutningsplan uavhengig av uttokets

varighet. DM F forutsctter at tiltøkshaver følger opp om vannforskriftens bestemmelser

og sørger for å hindre avrenning og utsl¡pp som kan forringe vannkvoliteten.

Tiltakshaver oppfordres til å gjennomføre nødvendige sikringstiltak med tanke på å

verne områdene rundt Storetjern og Vesletjern, og at tiltokene sømtidig aweies mot

behovet for å ivoreta rekreasjonsområdene som frilufrsområder for lokalbeþlkningen.

Når det gjelder stØy, skriver tiltokshaver i sin driftsplan ot det er utorbeidet et

stØysonekort for dagens situosjon. I Íølge tiltokshaver viser støysonekartene at dagens

drift ikke overstiger grenseverdien pã 50 dBA. DM F forutsetter at tiltokshaver fortsetter
å hotde seg innenfor grenseverdier Íor støv og støy, somt at tiltakshaver giennomfører

nødvendige tittak for å redusere støv- og stØyplagene så mye som mulig. DMF viser for
øvrig til forurensningsforskriften kap. 30.

Jernbaneverket:

Jernbaneverket viser til sin uttalelse i forbindelse med oppstart av

reguleringsplanarbeid. Jernbanen ligger 60-80 m unna planområdet. I følge

Jernbaneverket skråner terrenget bratt nedover fra planområdet og mot jernbanen.

Det er derfor viktig at tiltakshaver ikke driver på en slik måte at masseuttaket får

negative konsekvenser forjernbanen. Jernbaneverket fremhever avrenningsforhold og

rystelser/utglidninger som slike mulige negative konsekvenser. I følge innspillet til
oppstart med detaljregulering, frem hever Jernbaneverket at konsekvensutredningen

må redegjøre for hvordan utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det

oppstår negative konsekvenser for jernbanen.

DMF sin kommentor:
DMF understreker overfor tiltakshaver at det er viktig at driften øv masseuttoket ikke

kommer i konflikt med jernbonen. Tiltokshover oppfordres derfor til å følge
Jernboneverkets oppfordring om å utrede masseuttokets mulige negative konsekvenser

for jernbonen i forbindelse med utvidelsen ov masseuttoket. DMF har lor øvrig tatt
Jernbaneverkets uttdlelse til etterretning.

Norses Mil iøvernforbu nd :

Norges miljøvernforbund fremhever at pågående drift i masseuttaket har ført til at den

naturlige beskyttelsen av grunnvannsmagasinet er redusert. I høringsuttalelsen viser

Norges Miljøvernforbund til at uttaket går så dypt at forurensning ødelegger

drikkevannskilden. Videre skriver Norges Miljøvernforbund at på grunn av driften mot

Ädalselva, står det nå igjen en smal arm på fem meter mot bebyggelse. Norges

Miljøvernforbund skriver at idet dette er et morene/rullesteinsområde er det risiko for

utrasing. De fremhever også problemstillinger knyttet til
kommuneplanen/arealdisponeringen.
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Når det gjelder grunnvannsressursen i omrãdet har DMF merket seg Fylkesmonnens

uttolelse, hvor det stãr at undersøkelser har vist at detfinnes grus ned til kote 740.

lJttoket skøl ikke gå lavere enn ned til kote 769 jf. avslutningsplon. DMF viser også til
rapport fro Asplon Viak fra 22. oktober 2075 som konkluderte med ot diesellekkasjen

ikke hadde fått følger for drikkevannsinteressene eller drikkevonnsforekomsten. Nãr

det gjelder sikring ov rasutsotte steder, forutsetter DMF ot tiltakshover Íølger opp de

forhåndsregler som er skissert i driftsplonen. DMF minner om mineralloven $ 49 og

tiltakshovers plikt til å iverksette og vedlikeholde sikringstiltøk for hele området.

Miliøvernforbundet Hønefoss:

Miljøvernforbundet Hønefoss viser i sin høringsuttalelse til at forslaget om å utvide
grusuttaket fram til Vesletjern ikke er bergfaglig forsvarlig. Videre skriver

Miljøvernforbundet HØnefoss at reguleringen er ulovlig, at området aldri har vært
konsekvensutredet og at det ikke finnes papirer på at området er avsatt til masseuttak

i kommuneplanen. MiljØvernforbundet Hønefoss skriver videre at drift utover
grensene de har satt ned ¡ terrenget er uforsvarlig og ikke bærekraftig.

DMF sin kommentor:
Når det gjelder forslog om utvidelse ov mosseuttoket har DMF fâtt informasjon om at
dette er en pågående reguleringsprosess. Konsekvensutredning er en del ov denne

prosessen jf. kommuneplonens bestemmelse I 3. DMF understreker at en utvidelse ov

masseuttak utover grensene for nåværende masseuttak ikke er gjenstand for den

n åvæ re n de d riftsko n sesjo nssø kn o de n.

Miliøpartiet De Grønne:

Miljøpartiet De Grønne har listet opp flere punkter i sin høringsuttalelse:
r Driftsplanen må vise til hvordan grustaket skal driftes uten at det går utover

andre samfunnsinteresser og hvordan hensynet til natur og omgivelsene skal

ivaretas.
o At DMF skal stille vilkår om at grusressursen utnyttes i forhold til det reelle

behovet, og samtídig ivareta hensyn til omgivelsene og miljøet.
o Sikringstiltak må ikke komme i konflíkt med friluftsinteressene i nærområdet,

ved at stiene stenges av gjerder.

o Konsesjonsområdet må reduseres av hensyn til biologisk mangfold,

friluftsinteresser og områdets pedagogiske verdi.
¡ Det er ikke bærekraftig å drive både Kilemoen og Hensmoen som grusuttak på

hver sin side av Âdalselva.

¡ Driftsarealet må begrenses til 60-70 dekar. For å verne naturområdet og

boligfeltene i nærheten, må det iverksettes et klart vern og avbøtende tiltak.

DMF sin kommentar:
o For vilkår knyttet til biologisk mongfold og miljØ vises til vedtakets punkt 2.

c DMF har vurdert driftsplanen til å være i tråd med bergfoglig forsvorlig drift jf.
minerolloven I47.

o Når det gjelder sikringstiltak if. mineralloven 5 49 er tiltakshaver forpliktet til å
iverksette og vedlikeholde sikringstiltok for hele områdel slik at arbeidene ikke

medfører fore for mennesker, husdyr eller tamrein. Tiltakshaver har
sikringsplikt ogsã for utlogte mosser utenfor rettighetsområdet med tilknytning
til omrâdet. DMF forutsetter ot oppfyllelsen av sikringsplikten i størst mulig
g rod ivo reta r hensynet til fri luftsinteresse ne i nærom rådet.
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Konsesjonsområdet er øvgrenset i tråd med kommuneplønens grensedragning

for det som er dvsatt som nåværende mosseuttok. Når det gjelder vilkår
knyttet til biologisk mongfold vises det til vedtokets punkt 2.4.

DMF viser til driftsplanen og forutsetter at tiltakshover istandsetter i tråd med
kommunole føringer somt overholder oppryddingsplikten i medhold av
mineralloven I 50.

Våeård og omesn velv/Tove Emilsen:

Velforeningen påpeker i første omgang at de finner det betimelig at de ikke står på

adresselista i høringsbrevet. I h6ringsuttalelsen fremheves det en rekke punkter:
¡ Tiltakshaver må sikre tilstrekkelige avbøtingstiltak.
¡ Driftsplanen må vise hvordan driften skal foregå uten at det går ut over andre

samfunnsinteresser.
¡ Støv må dempes ved aktiv fukting av masser.

o Tørre masser må lagres mer skjermet.
¡ Utslipp av steinstØv og forurensning må bli tatt hånd om ved etablering av

vegetasjon opp mot bruddet.
o Steinknuseranlegget må bygges inn.
o Grunnvannsmagasinet må besk¡tes mot forurensning. Statlig/kommunalt

tilsyn må innarbeides i driftsplan.
o Det må utarbeldes en etterbruksplan.
o Huseiere i nærheten må bli godtgjort for forringelse av verdien på

eiendommene i nærområdet.
¡ Nedbygging av området på Hensmoen vil 6delegge mulighetene for å drive

frlluftsllv.
o Konsesjonsområdet må derfor reduseres.

DMF sine kommentarer:
o Dersom tiltokshover ikke har stilt tilstrekkelige ovbøtingstiltak i driftsplanen,

vurderer DMF hensiktsmessigheten av â stille vilkår. Se derfor vedtokets punkt
2.

o I medhold ov forskrift til mineralloven 5 7-8 bokstov b skql søknoden om

driftskonsesjon inneholde forslog til driftsplan. Driftsplanen skal utformes i tråd
med krovene i DMF sin driftsplonveileder. Driftsplanen er godkjent og Íølger
med vedtaket.

o DMF Íorutsetter ot tiltokshaver retter seg etter de føringer som fremgãr av

forurensningsforskriften kap. 30 når det gjelder støv og støy. Eventuelle tiltak

for å redusere støv og støy slik øt utslippene ikke overskrider grenseverdiene i
forurensningsforskriften kap. 30 må vurderes av tiltakshaver. DMF viser for
Øvrig til fylkesmonnen som forurensningsmyndighet jf. forurensningsloven $
81.

o Når det gjelder vilkår knyttet til grunnvann vises det til vedtakets punkt 2.

o Etterbruksplon og etterbruksformålvurderes av kommunen i kraft av pløn- og

bygningsloven. Ved endring av planene kan DMF kreve ot driftsplanen
oppdateres i henhold til dette.

o DMF hor ikke hjemmelsgrunnlag for å pålegge tiltakshaver å erstotte det
hgringsinstønsen påpeker å være forringelse av verdien på eiendommene i
nærområdet.

. Myndighet til planlegging av kommunens areolbruk ligger til kommunen som

rette planmyndighet jf. plan- og bygningsloven I 3-2. DMF har tatt

a
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utgongspunkt i at tiltaket er ovsott i kommuneplanens oreoldel som

nåværende mdsseuttdk.

Konsesjonsområdet er ikke større enn det området som er ovsott til nãværende

mosseuttak i kommuneplanens areoldel.

Hen Giestsiveri v/Einar Rokseth:

Rokseth fremhever friluftslivet på Hensmoen som et sentralt argument mot driften på

Heen. Han fremhever at det finnes store grunnvannsforekomster på Hensmoen, at
grunnvannet pipler opp og at det finnes flere vannkilder også gamle brønner i

området. Driften ødelegger for andre samfunnsinteresser og reduserer bokvaliteten til
bygdene rundt Hensmoen.

DMF sin kommentor:
DMF viser til at det omsøkte området ligger innenfor det som i kommuneplonen er
regulert til nåværende mosseuttok. Når det gjelder merknoder knyttet til grunnvonnet i
området, viser DMF til ot det er st¡lt vilkår ivedtakets punkt 2.4 knyttet til dette.

Hilde Roa Hatlestad:

Hatlestad skriver i sin høringsuttalelse at natur- og friluftsverdíene på Hensmoen ikke

er overveid og utredet i kommuneplanprosessen.

DMF sin kommentar:
Ut fro det DMF kjenner til, er det en pågående reguleringsplanprosess på området,
hvor planprogrdmmet allerede er vedtatt. Det vil bli gjennomført en

konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanørbeidet. Nâr det gjelder øvrige
merknoder til areoldisponeringen, forholder DMF seg til det som fremgår ov
kommuneplonens bestemmelser og kart. For merknader vedrørende

areoldisponeringen viser DMF til kommunen som rette myndighetsinstons jf. plon- og

bygningsloven ç 3-2.

Catrine Thorvaldsen Dalen:

Dalen ber om at konsesjonsområdet reduseres betraktelig, da grustaket påvirker

friluftslivet i betydelig grad og strider mot områdets verdi som friluftsområde.

DMF sin kommentor:
DMF viser til qt det er søkt om driftskonsesjon på et nærmere ovgrenset område, jf.
kommuneplankort og kart som fremgår av driftsplanen for øvrig. Nãr det gjelder

reguleringsplonprosessen er denne under arbeid, og derfor ikke gjenstand for
n åvæ re nd e ko n se sj on ssgk n od.

Ann Kristin Kleven Haraldsen:

Haraldsen viser til en rekke hensyn knyttet til bruken av natur- og friluftsområdene på

Hensmoen. I tillegg viser hun til grunnvannmagasinet som brukes til
drikkevannsforsyning. Hun fremhever at arbeidet med en etterbruksplan bør

igangsettes så snart som mulig.

DMF sin kommentar:
Når det gjelder hensynene til notur- og frilufisområdene på Hensmoen, hor kommunen
i sin høringsuttalelse fremhevet at disse oweiníngene vil bli grundig gjennomgått og

foretott i forbindelse med den pågående reguleringsplanprosessen med

konsekvensutredning. Det samme gjelder å utorbeíde en plan for etterbruken av
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omrãdet. Merknader knyttet t¡l grunnvannet ivaretøs gjennom vilkãr, se vedtakets

avsnitt 2.4.

Laila Høiensahl:

HØiensahl fremhever at nærmiljøet rundt grustaket er forringet i verdi av miljømessige

ulemper som støv og stØy. Hun skriver videre at grustaket aldri har vært regulert
gjennom reguleringsplaner. Videre at de høye raskantene kan utgjøre en

sikkerhetsrisiko, slik at tiltaket må sikres forskriftsmessig, uten at det går ut over

friluftsinteressene. Åskammen mot Adalselva bør sikres mot ras, samtidig som den

ivaretas som tursti. I høringsinnspillet forslår HØiensahl som avbøtende tiltak å

etablere en vegetasjonsskjerm fra krateret, for å hindre utslipp av steinstøv.

DMF sin kommentør:
DMF minner tiltakshover om å overholde forurensningsforskriften kop. 30. Det er

likevel kommunen og fylkeskommunen som er de lokale og regionole

forurensningsmyndighetene jf. forurensningsloven I 87. Ut fro det DMF har fått opplyst
er nåværende masseuttak regulert gjennom kommuneplonen til Ringerike kommune.

Utorbeidelse av en reguleringsplon med konsekvensutredning er påstartet.

Tiltakshavers sikringsplikt Íølger av mineralloven 5 49 og forskrift til mineralloven g5 2-

7 og 2-2. DMF forutsetter at tiltakshaver iverksetter og vedlikeholder sikringstiltak for
hele området, slik ot arbeidet ikke medfører fore for mennesker, husdyr eller tamrein jf.
mineralloven 5 49.

Olav Diønne:

DjØnne har i sin høringsuttalelse gitt følgende merknader til høringen:
o Nedbygging av Hensmoen ødelegger friluftsmulighetene i området.
o DMF må s6rge for at omsøkt konsesjonsareal blir redusert.
. Det stasjonære steinknuseanlegget må bygges inn.
¡ Grunnvannsmagasinet må beskyttes mot forurensning. I tillegg må

statlige/kommunale tilsyn innarbeides som en del av driftsplanen.
o Driftsplanen må vise hvordan grustaket skal drives uten at det går utover

andre sa mfunnsinteresser.
¡ Det skal ikke foregå drift i grustaket annet enn på hverdager mellom kl. 08:00

og L6:00.
o Uttaksdybde som reduserer naturlig beskyttelse av grunnvannsmagasinet kan

ikke tillates.
. Utslipp av steinstøv og forurensning må tas hånd om ved etablering av

vegetasjon opp mot bruddet.
o StØv fra området må dempes med aktiv fukting av masser.

. Tørre masser må lagres skjermet slik at de ikke avgir støv.

r Det må utarbeides en etterbruksplan.

DMF sin kommentar:
o DMF viser til kommuneplanens areoldel som hor avsott omsøkt område til

råstoffutvinning.
o Når det gjelder å redusere konsesjonsarealet, viser DMF til at

konsesjonsgrensen er sammenfallende med grensen for nåværende

mosseuttak som fremgår av kommuneplanen.

. For spørsmål knyttet til støv og støy víses til Fylkesmonnen som regionol
myndighet og kommunen som lokal myndighet jf. forurensningsloven 5 81.
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DMF minner tiltakshaver om å overholde de grenseverdier og øvrige føringer
som fremkommer av forurensningsforskriften kap. 30.

o For vilkår knyttettil ivqretakelse av grunnvonnetvises til vedtakets punkt 2.4.

c Når det gjelder uttaksdybde vises det til tiltokshovers driftsplon.
o Arbeidet med en etterbruksplan for området, er ut fra det DMF hor fått

opplyst, påstortet i forbindelse med pågående reguleringsplanprosesser.

Øvstein Nordbø:

It¡ordbø har i sin høringsuttalelse gitt følgende merknader til høringen:
o Driften av grustaket reduserer bokvaliteten og friluftsområdene rundt

Hensmoen.
¡ På grunn av hogst av skogen har stØv- og støyproblematikken blitt verre.
¡ Det omsøkte konsesjonsarealet må reduseres betraktelig.
¡ Stasjonært steinknuseanlegg må bygges inn.
r Grunnvannet må beskyttes mot forurensning. Rutiner for statlig/kommunalt

tilsyn må innarbeides i driftsplanen.
¡ Driftsplanen må synliggjøre hvordan grustaket skal driftes uten at det går

utover samfunnsinteressene i området.
o Driften må begrenses til normal arbeidstid på hverdager (08:00-L6:00).

¡ Uttaket må ikke gå så dypt at det påvirker beskyttelsen av

grunnvannsmagasinet.

¡ Utslipp av støv og stØy må tas hånd om ved etablering av vegetasjon opp mot
bruddet.

o StØv må dempes ved aktiv fukting av masser.
o Tørre finmasser må lagres skjermet.
¡ Det må utarbeides en etterbruksplan.

DMF sin kommentar:
o DMF minner tiltakshdver om sin plikt til å overholde bestemmelser med tanke

på stØv og stØy gitt i medhold ov forurensningsforskriften kap. 30.
o DMF forholder seg til kommuneplongrensen og fostsetter konsesjonsgrensen i

tråd med område ovsatt til nåværende masseuttok.
o Det vises til ot tiltokshover md overholde grenseverdier for utslipp av støv og

støy som fremgår ov forurensningsforskriften 5ç 30-5 og 30-7. Videre viser
DMF til kommunen som lokalforurensningsmyndighet og fylkesmonnen som

re g i o na I fo r u re n s n i n g s my n d ig het.
o Når det gjelder ivaretøkelse ov grunnvdnn, vises det til vilkår nedfelt i vedtakets

punkt 2.4.
o For etterbruksplon hor DMF fãtt opplyst ot dette vil bli nærmere behandlet som

del av den pågående reguleringsplanprosessen.

lda Schíørlien:

Scjørlien fremhever at tiltaket støver mye for bomiljøet i nærheten. Hun skriver videre
at den bratte usikrede raskanten medfører fare for de som ferdes i området, særlig

barn. Samtídig mener hun at sikring i form av gjerde vil Ødelegge for friluftsinteressene
i området. Videre påpeker hun at det er viktig at virksomheten legger en plan for
avslutning av uttaket.

9
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Når det gjelder støv og stØy viser DMF tilforurensningsÍorskriften kap. 30 og minner

tiltakshaver på sine forpliktelser i relasjon til disse føringene. Tiltakshavers plikter til
sikring følger av.mineralloven I 49 og forskrift til minerolloven 99 2-1 og 2-2. DMF

forutsetter at tiltokshaver iverksetter og vedlikeholder sikringstiltak for hele området,

slik ot arbeidet ikke medÍører fare for mennesker, husdyr eller tamrein jf. minerolloven

5 49. Tiltakshover hor en forelØpig avslutningsplan om å planere uttaket ved kote 769

jf. driftsplonen. Nærmere om etterbruksþrmålet vil bli avklart i den pågående

re g u le ri n g sp I o n prose ssen.

SølviFuglesans:

Fuglesang fremhever friluftsinteressene som viktigere enn å tillate videre nedbygging i

grustaket.

DM F sin kommentar:

DM F forholder seg til at kammunen, gjennom gjeldende kommuneplon, hor regulert et

nærmere ovgrenset område til nâværende masseuttok. Eventuelle innspilltil ny

reguleri ngspla n rettes ti I kom m une n.

Marte Pedersen:
Pedersen fremhever Hensmoens samfunnsnyttige betydning som friluftsområde, og at

det ble kåret til det mest populære friluftsområdet ifølge kommunens egen

undersøkelse. Hun mener at uttak av grus på bekostning av rekreasjonsområdet

Hensmoen ikke er bærekraftíg forvaltning av landets mineralressurser.

DMF sin kommentor:
DM F forholder seg til ot området det er søkt om driftskonsesion for er ovsatt som

nåværende mosseuttak i Ringerike kommunes kommuneplan. Når det gielder

bærekraft er det en del ov minerollovens formål ot D M F skolsikre samfunnsmessìg

forsvarlig forvaltning og bruk ov minerolressursene i somsvor med prinsippet om en

bærekroftig utvi kling.

Harrv Dahl:

Dahl fremhever i sin høringsuttalelse at driften i masseuttaket gir store negative

konsekvenser i nærmiljøet. Videre anfører Dahl at alt dyreliv i området vil forsvinne

dersom skog, lyng og mose blir borte. Han mener at naturen bør bevares i nåværende

tilstand. Som avbøtende tiltak foreslår Dahl at det skal opprettes en buffersone på 80

meter mot bebyggelsen og lndustriområdet. Han mener at tiltaket pâfører området

mer støy, vind og forurensning. I høringsuttalelsen sin tar han også opp utfordringer
knyttet til grunnvannet, samt at vannstanden i Storetjern og Lilletjern synker. Videre

fremhever Dahl at tiltakshaver burde ordne med sikring. Han fremhever også

støyproblematikk knyttet til uttaket. lvaretakelse av friluftsområdene er også viktig.

DMF sin kommentar:
Når det gjelder miljøvurderinger knyttet til dyreliv og noturmongfold viser DMF til
vedtokets ovsnitt 5.7. lforbindelse med ot høringsinnspillet tar opp temoer som støv og

støy, minner DMF tiltokshover om deres plikt til ã overholde forurensningsforskriften
kap. 30. Det er imidlertid kommunen (lokalt) og fylkesmannen (regionalt)som er rett

forurensningsmyndighet jf. forurensningsloven I 87. Ut fra det DMF kienner til ligger

Storegjern og Lilletjern på 191 m. IÍølge tiltakshøvers driftsplon skol det tas ut grus ned

til kote 769. For ã sikre at uttøket ikke får konsekvenser for grunnvannet somt hindre ot
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Storetjern og Lilletjern toppes, har DMF stilt vilkãr knyttet til dette. For ønførsel

vedrørende sikring viser DMF til mineralloven 5 49 og tiltakshavers plikt til â iverksette
og vedlikeholde sikringstiltok for hele området, for å hindre ot arbeidene medfører fare
for mennesker, husdyr eller tomrein.

Jan Ensebret Heen og Berit Heen:

Det fremgår av høringsinnspillet at det er Ønskelig å redusere konsesjonsområdet mot
bebyggelsen. Det foreslås at det skal plantes et skogbelte som skjermer mot grustaket,

eksempelvis ved å beplante jordvoller rundt grustaket. Videre fremheves det i

høringsinnspillet at det bør planeres ut og sås til/beplantes underveis for å dempe
sløvlsløy. Støv bør også dempes ved aktiv fukting av masser. Av høringsinnspillet
foreslås det at skog/toppmasse/lyng fjernes på vinterstid, med tanke på å hindre
støvflukt. Det foreslås også at steinknuseanlegget må bygges inn, videre at drift i

grustaket må begrenses til hverdager mellom kl. 07:00 og 16:00. Friluftsliv fremheves
som et viktig hensyn.

DMF sin kommentar:
Konsesjonsgrensen for masseuttoket følger reguleringsgrensen for nðværende

masseuttak. DMF har ikke grunnlag for å avgrense området i forhold til det som

fremgår av kommuneplanen. Når det gjelder støv og stØy viser DMF til Fylkesmann og

kommune som regionol og lokal myndighet innenfor forurensningsspØrsmål jf.

forurensningsloven I 87. DMF minner ellers om at tiltakshaver skol følge
forurensningsþrskrifien kop. 30 når det gjelder støv og støy. Det lremgär ingen
begrensninger med tanke pã driftstid ov kommuneplqnbestemmelsene. DMF hør ikke

funnet grunn til å stille vilkãr med tanke pã driftstid, da det fremgår av tiltøkshovers
nettsider ot uttdket er i drift på hverdoger mellom O7:00-76:00 i sommerholvåret, og

O7 :00- 76 :00 i vi nte rh a lv å ret.

Rov-Aríld Heen os Beate Skollerud:

Høringsuttalelsen viser til gjentatte henvendelser overfor kommunen uten å ha fått
svar. Det fremheves at naboene til grustaket får problemer ved at veier blir stengt.
Av h6ringsinnspillet framgår det også at bratte/rasutsatte kanter er for dårlig sikret, og

at dette må gjøres noe med. Eksempelvis i form av sikringsgjerde med stolper som

flyttes frem i takt med driften. Det påpekes også at tiltakshaver ikke rydder busker og

kvist etter seg, noe som gjør det vanskelig for naboene å bruke stiene som normalt.
Heen fremhever det også som viktig at det reguleres et etterbruksformå|. Når det
gjelder avslutningen av grustaket følger det av høringsuttalelsen at skråningen er 36
grader i en del av masseuttaket hvor det ikke er drift. Dette strider imot
avslutningsplanen som sier at skråningen skalvære 30 grader.

DMF sin kommentar:
DMF viser til kommunen som rette myndighet for det som gjelder kommuneplon og

reguleringsplan jf. plon- og bygningsloven I 3-2. Bruk av kommunal eller privot vei er

forhold som ligger utenfor driftskonsesjonsbehandlingen etter minerolloven å ta
hensyn til. Tiltokshaver oppfordres likeveltil å føre en god diolog med noboer
vedrørende dette. DMF minner tiltokshover om sikringsplikten etter minerolloven I 49,

hvor tiltokshaver skal iverksette og vedlikeholde sikringstiltak slik at arbeidene ikke

medfører fore for mennesker. DMF oppfordrer tiltakshover til å foreta nØdvendig

oppryddingsarbeid i forbindelse med masseuttok sl¡k at ferdselen i området ikke blir
redusert. Når det gjelder etterbruksþrmål for omrãdet, hor tiltakshaver opplyst at det
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pr. i dog ikke er avsott noe etterbruksformâ|. Fastsettelse ov etterbruksformâl er, ut fra
det DMF får opplyst, en del av den pågående reguleringsplonprosessen.

5. DMF sin vurderinq

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og

bruk av mineralressursene i samsvar med prínsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven 5 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn

10 000 m3 masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om

driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gís skal det
legges vekt på om søker er <skikket> til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også

legges vekt på hensynene angitt i mineralloven 5 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av

hvilke vilkår som skal stilles, vil í stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssØknaden:

5.1 Uw¡nn¡ngsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen

fremlagt avtale med grunneier for gnbr. 27U8, som dokumentasjon for uWinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvínningsrett til forekomsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvínningsrett til forekomsten

5.2 Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 431 daa og fremgår av vedlagt kart med tittelen
<konsesjonsområde Heen grustak i Ríngerike kommune>.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende masseuttak.

Kommuneplanens arealdel ble sist vedtatt í kommunestyret den 30. august 2007

5.3 Prosjektets økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra
de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skíkket.
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5.4 Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som

vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent

av DMF.

Driftsplanen skal være et styr¡ngsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med sØknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket.

Beskrivelsen og kart- og snitt - tegninger presenterer det planlagte uttaket av

forekomsten innenfor arealet på 400 dekar regulert tilformålet. Totalt volum
grusreserver som skal tas ut ned til bunnkoten på nivå 169 er estimert til ca. 12 000

0OO m3. Âdig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 150 000 m3.

Det legges opp til drift i en etappe, da det er av stor viktighet for tiltakshaver å kunne

tilby ulike graderinger av grus/sand. lstandsetting av området vil avhenge av den
pågående reguleringsprosessen. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og

for avslutning av grustaket. Skråningene skal avsluttes med 30 graders helning.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Heen grustak kan godkjennes.

Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering
legger planen opp til bergfaglig forsvarlíg drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i

forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i

forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker ãt gløre vesentlige awik fra den til
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som

dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent

driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nØdvendig.

5.5 Bergfaglis forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved

vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.
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I henhold til forskrift til mineralloven $ 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal

ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt driftsleder/HMS- og kvalitetsansvarlig John Edvard

Myrvang som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF

som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

Tiltakshaver oppgir å ha overtatt driften ved Heen grustak i 1954. Selskapet driver flere

uttak. Videre angir tiltakshaver blant annet å ha ansatte som arbeider på laboratoriet,
innenfor HMS og kvalitet, produksjonsmedarbeidere, sjåfører, formenn ogøvrig
administrative a nsatte.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av

forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av uw¡nn¡ng
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og

DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.

Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket. Området er avsatt til nåværende

masseuttak i kommuneplanen for Ringerike kommune.

Biologisk mangfold - vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven I 7 pålegger alle myndighets¡nstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i

naturmangfoldloven $S 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
kommuneplanen med bestemmelser, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og

Artskart (gjennomført i mai 2016) lagt til grunn for vurderingene etter
naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven $ 8 som

tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i

naturmangfoldloven 5 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget:

Naturtvpelokaliteter
Det er ikke registrert naturtypelokaliteter i konsesjonsområdet i naturbase. Det er

reg¡strert et naturlig fisketomt tjern nord for konsesjonsområdet. Lokaliteten heter
Lilletjern og er vurdert som lokalt viktig (verdi C). Lokaliteten består av en grytehullsjø
(dannet av dødisgrop) med fattigmyr rundt tjernet.

I konsekvensutredningen tilknyttet pågående reguleringsplanarbeid er det avgrenset
ytterligere to naturtypelokaliteter, i tillegg er Lilletjern noe utvidet. De to nye

lokalitetene er en sandfuruskog, svært viktig (verdi A), ved Storetjern, samt en

sandfuruskog, viktig (verdi B), i skråningen vest for uttaksområdet. Lokalitetene kalles

henholdsvis Storetjern sandfuruskog og Hensmoen sandfuruskog.

Artsforekomster
Det er registrert taksvale (NT) i konsesjonsområdet. Artsregistreringene ved Store-tjern
omfatter rødlistede sopparter; stankvokssopp (CR), gullslørsopp (NT) og besk storpigg
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(NT). Det er registrert elvemuslingsbestander i Ådalselva oppstrøms Hensfossen. De

svartelistede karplantene kanadagullris og hagelupin er registrert i og ved uttaket.

Vannforekomster
Resipient for eventuell avrenning til vann er Ädalselva. De aktuelle elvestrekningene er
Ådalselva fra Sperillen til Hensfossen og Âdalselva fra Hensfossen til samløpet med

Henselva, hvor sistnevnte er av størst betydning. Elvestrekningen Ådalselva fra
Sperillen til Hensfossen vurderes å ligge i stor grad oppstrøms tiltaket. Ådalselva
påvirkes av en rekke kilder og vannforekomsten er sterkt modifisert grunnet

vassdragsregulering. Vannforekomsten er i risiko for å ikke nå miljømålene innen

2O27, ogen rekke tiltak er planlagt utfØrt for å bedre tilstanden.
Storetjern er en grytehullsjø registrert i vann-nett som egen vannforekomst.
Forekomsten har god miljøtilstand.

Geolosiske forekomster
Hensmoen/Kilemoen er registrert som verneverdig geologisk forekomst. Verneerdien
er oppgitt til <meget verneverdig område av lokal betydning>. Lokaliteten beskrives

som "lskontaktdelta, morenerygg, dødislandskap - Hensmoen - Kilemoen.

lskontaktdelta avsatt i det store Oslofjord - Romeriksbassenget. Typisk dødislandskap
på Kilemoen. Endemorenerygg på Hensmoen med remorenisert materiale. lnstruktiv
og lett tilgjengelig lokalitet" (NGU faktaark, generert 25.05.2016).

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med

forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven 5 4 eller
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven 5 5.

Jf. naturmangfoldloven 5 10 skal den samlede belastning på økosystem og

naturmangfoldet i regionen vurderes.

Konsesjonsområdet består av eksisterende uttaksområde og tilgrensende områder. De

tilgrensende områder innenfor konsesjonsområdet er betydelig påvirket av hogst,

graving og inngrep. Tiltakets samlede omfang består i hovedsak av arealbeslag, endring

av terrengformer og vedvarende anleggsaktivitet så lenge uttaket pågår.

Anleggsaktiviteten fører med seg trafikk, støy og støv, og kan føre til partikkelflukt til
vann og luft. Betydelige arealbeslag er allerede gjort i tilknytning til tidligere drift.

Området er utsatt for stor belastning. Veger, bebyggelse, industri og råstoffutvinning
vurderes å bidra til den samlede belastningen gjennom hovedsakelig arealbeslag og

avrenning til vassdrag.

Naturtypelokalitetene Lilletjern, Storetjern sandfuruskog og Hensmoen sandfuruskog

ligger utenfor konsesjonsområdet, men Hensmoen sandfuruskog vurderes å ligge

innenfor influensområdet tíl tiltaket. Forekomster av rødlistearter ved Storetjern
sammenfa I ler med naturtypelokaliteten Storetjern sandfuruskog. Konsekvensgraden

for naturtypelokalitetene er vurdert som liten negativ, da ingen naturtypelokaliteter
eller forekomster av rØdlistearter blir direkte berørt av tiltaket. Det er viktig at de to
tjernene og sandfuruskogene ikke forringes ved drenering eller forurensning, eller at

naturtypen sandfuruskog i skråningen vest for uttaksområdet utsettes for inngrep.

Tiltaket kan føre til partikkelholdig avrenning til Ådalselva. Ukontrollert avrenning fra
området kan ha en negativ påvirkning på blant annet vannkjemi, vannkvalitet og

biologisk mangfold. Effektene på vassdrag kan være tilslamming og generelt forverret
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vannkvalitet. Ådalselva påvirkes av både avrenning og utslipp fra flere ulike kilder, og

tiltaket bidrar til den samlete belastning elva er utsatt for. Det er derfor viktig å i størst
mulig grad å unngå utslipp av partikkelholdig avrenning fra grustaket til vassdraget.

Elvemuslingsbestanden vurderes å ikke bli berørt av tiltaket da leveområdet vurderes å

være oppstrøms for grustaket. Det er viktig at den omsøkte utvidelsen av tiltaket ikke

fører til partikkelholdig avrenning til vassdraget oppstrøms Hensfossen, da elvemuling
er svært sårbar for spesielt tilslamming. Eventuell avrenning må ledes til vassdrag

nedstrøms Hensfossen.

Tiltaket vil medføre inngrep i viktige kvartærgeologiske forekomster. Kommuneplanen

legger opp til stor utnyttelsesgrad i området rundt Heen. Dette vil føre til ytterligere
i n ngrep i viktige kva rtærgeologiske forekomster.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon

innvilges.

Vi har imídlertid funnet grunn til å stille følgende vilkår knyttet til dette:
r Virksomheten skal iverksette tiltak for å forhindre påvirkning av hydrologi og

grunnvannsspeil i området.
o Det skaltilstrebes å redusere utslipp av partikkelholdig avrenning til resipient.

Avrenning skal ledes til resipient nedstrøms Hensfossen, så fremt utslipp ikke

er spesifisert i en eventuell tillatelse fra forurensningsmyndígheten.
Tiltakshaver skal hensynta vannkvaliteten for elvestrekningen oppstrøms
Hensfossen.

o Avdekkingsmasser fra uttaksområdet skal lagres og brukes internt i

konsesjonsområdet. Tiltakshaver skal iverksette forebyggende tiltak for å
hindre spredning av fremmede arter, spesielt med hensyn til kanadagullris og

hagelupin.

Det er tiltakshaver som bærer kostnadene av t¡ltakene, i tråd med naturmangfoldloven

s5 11-12.

Ti lto kets ko n se kve n se r fo r ku ltu rm i n ne r
Det er ikke registrert kulturminner nær uttaksområdet. Uttaket kommer ikke i konflikt
med registrerte kulturminner. DMF minner imidlertid om den generelle

varslingsplikten i hht. kulturminneloven 5 8.

Forurensning

Virksomheten kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning

av vannmiljØ. Effektene på vassdrag kan være tilslamming og generelt forverret
vannkvalitet.

Avrenníng til vassdrag reguleres av forurensningsforskriftens kapitel 30. DMF minner
om meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved oppstart eller endringer/utvidelser
av virksomheten.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og

nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfprer
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nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr.

Tiltakshaver viser i sin driftsplan til at det er satt opp skilt om rasfare rundt grustaket.
lfølge tiltakshaver er det vurdert de ikke skal inngjerde hele grustaket, i og med at
området er et svært populært friluftsområde. De angir at det likevel kan bli aktuelt å

sette opp midlertidige gjerder for å sikre raskanten. Tiltakshaver skal følge opp dette
fortløpende.

Vi har kommet t¡l at dette ikke er avgiørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsuWikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen: sand, grus,

pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Uttaket sysselsetter og bidrar til å opprettholde/skape ny sysselsetting i

lokalsamfunnet/distriktet. Driften kan også ha positiv effekt for opphav og eksistens til
annen næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i

annen virksomhet.

5.10 langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Ut fra det DMF har fått opplyst er etterbruken for området foreløpig ikke avklart, men

at det vil utarbeídes en etterbruksplan i forbindelse med den pågående

reguleringsplanprosessen. Tiltakshaver ser for seg å legge til rette for den etterbruken
kommunen og grunneier ønsker.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgiørende moment mot at konsesjon gís.

5.11 Økonomisksikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven 5 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til
sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har satt opp et overslag for beregning av revegetering av Heen grustak.

Overslaget inkluderer blant annet masser for arrondering, innleie av hjullaster med

arbeidskraft, ínnleie av doser samt administrasjon. I fØlge forslaget vil tíltakshaver stille
en bankgaranti med påkrav og 7 års gyldíghet for NOK 643 667, alternatiW ønskes å

stille konserngarantí.

t7



&
,c

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter

forskrift til mineralloven 5 2-l tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være

tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Tiltakshaver har blant annet satt fjerning av bygninger og teknisk utstyr lik NOK 0. DMF

har vurdert at verdien av maskiner/bygninger/utstyr for øvrig vil inngå i et eventuelt
konkursbo, og krever derfor at det skal settes av midler som dekker fjerning av

produksjonsutstyr og bygninger.

DMF har tatt utgangspunkt i at fjerning av produksjonsutstyr og bygninger vil ta ca. 1

måned å gjennomføre. Med en timeskostnad på NOK 2000 gir dette en totalsum på

NOK 300 000.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 1 000 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og

oppryddingstiltak etter mineralloven 55 49 og 50, jf. mineralloven I 51. Ved

vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet,
massetype, potensiell forurensningsfare, underjords- eller dagbruddsdrift, beliggenhet,

og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende
uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil

inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven 5 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten

stilles ved konserngaranti.

lnnen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en

konserngaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp

stort NOK 1 000 000.

DMF kan fremme krav under konserngarantien i følgende tilfeller:

(i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og

oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;

(ii) Ved konkurs, opphør eller annen awikling av Tiltakshavers virksomhet; og

(ii¡) Ved tilbakekall av konsesjonen,

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) - (ii¡) over foreligger har

DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten

hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.

Konserngarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den

eksisterende sikkerhetsstillelsen er t¡lstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
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oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede

driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF

underrettes umiddelbart. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal

Tiltakshaveren hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig.
Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes

DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som

fremkommer over, og finner av den grunn behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om

dette i konsesjonsvilkå rene.

Etter forskrift til mineralloven 5 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens stØrrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og

tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av

mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

5.11.3. Rapportering og dokumentas¡on
lnnestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en

oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den

eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikríng- og

oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede

driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF

underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av

om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som

fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om

dette i konsesjonsvilkå rene.

5.11.4. luster¡ng av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven S 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og

tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av

mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Orienterins om pliker

Tiltakshaver har de rettigheter og plikter som følger av den til enhver tid gjeldende

minerallov med forskrifter. Nedenfor følger en kortfattet redegjørelse for de plikter
som gjelder for tiden.

Oppstart av drift kan være avhengig av tillatelse fra andre offentlige myndigheter, f
eks. tillatelse etter forurensningsloven. Tiltakshaver må selv avklare om andre

tillatelser trengs.
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DMF skal ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Slik melding skal

gis senest én uke før oppstart, og tidligst tre uker før oppstart. DMF skal også ha

melding før drift stanses midlertidig eller legges ned; se mineralloven S 44.

Driften skal utfØres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvend¡g, og

slik at arbeidene ikke fører til unØdvendig forurensning eller unødvendig skade på

miljøet, jf. mineralloven 5 48.

Tiltakshaver skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene pågår, jf
mineralloven 5 50.

Tiltakshaver skal iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for hele området slik at
arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Driver har

tilsvarende sikringsplikt for gruveåpninger, tipper og utlagte masser utenfor
rettighetsområdet med tilknytning til området, jf. mineralloven I 49.

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse:

. at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere,
nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas

. at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte

. at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Det skal årlig sendes driftsrapport til Direktoratet for mineralforvaltning. Rapporten

skal minst opplyse om uttakets størrelse siste år, antall ansatte og omsetning.
Rapportering skal skje på fastsatt skjema.

Konsesjonen kan revideres etter 10 år, med mindre tidligere revisjon er fastsatt i punkt

I ovenfor.

En driftskonsesjon bortfaller hvis ikke driften er satt í gang senest fem år etter at den

ble gitt. Det samme gjelder hvis driften blir ínnstilt i mer enn ett år. DMF kan forlenge
fristen etter søknad.

Driftskonsesjon faller også bort dersom utvinningsretten slettes, avtalen om rett til å

utnytte forekomst av grunneiers mineraler opph6rer, eller skjønn ikke er krevd innen

ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven 5 37 andre ledd

bokstav a.

Konsesjonen kan ikke overdras. Overdragelse av utvinningsrett innebærer heller ingen

overdragelse av d riftskonsesjonen.

DMF kan pålegge tiltakshaver som legger ned uttak av grunneiers mineraler å sende

inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale, dersom uttaket har mineraliseringer av

vesentlig geologisk interesse.

Tiltakshaver skal sørge for forsvarlig opprydding av området etter at arbeidene er
avsluttet. Området skal være varig sikret når arbeidene avsluttes. DMF kan fastsette en

frist for når oppryddingen skal være avsluttet.
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7. Partsrett¡sheter

Dette vedtak kan påklages til departementet (NFD) i samsvar med reglene i

forvaltningsloven kapittel Vl. Fristen for å klage er tre uker etter at vedtaket kom fram.
Klage n fremsettes for Dire ktoratet for m i ne ra lforva ltni ng.

På de vilkår og med de unntak som følger av forvaltningsloven SS 18 til 19, har

tiltakshaver rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Torbjørn KilliOlsen
seksjonsleder

Stine Borge Nordskag
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer,

Saksbehandler: Stine Borge Nordskag
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Ringerike kommune
Osloveien 1
3511 Hønefoss

Bergen 13.05.2013

Vi anmoder Ringerike kommune om å stoppe planene om å rasere skogsområdet på
Hensmoen og nekte grusutvinning i et populært LNF - område i den nye kommuneplanen.
Det synes åpenbart for Norges Mil jøvernforbund at det tidligere enten er gjort vesentlig
feil i saksbehandlingen eller at det er grove mangler i den.

Undertegnende, som representant Norges Miljøvernforbund sentralt, var på befaring på
Hensmoen 09.05.2013 og kunne med selvsyn se hvilket gigantisk naturinngrep det her er
snakk om. Beboerne benytter området aktivt i dag og det er det eneste
rekreasjonsområdet de har igjen i sitt nærmiljø. Likevel sitter de berørte igjen med
følelsen av at vedtaket om å omgjørere deres rekreasjonsområde fra LNF område til
grustak er forsøkt hemmeligholdt, alternativt unndradd deres innsyn og mulige
medbestemmelsesrett.

Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan Ringerike kommune ikke gjøre rede for
hvorledes et LNF - område på hele 900 dekar, som tilsvarer 150 fotballbaner, ble
omdisponert til grusindustri i en kommuneplan, uten at berørte naboer engang er
kjent med det.

Det siteres nedenfor fra vårt lokallag i Hønefoss sitt brev til medlemmene i
formannskapet:

I Rådmannens notat til HMA datert 10.4. står det : ”Den eldste kommuneplanen som er
funnet er fra 1989. Her ligger området inne som formål masseuttak for stein, grus og
sand.”

Nok et notat fra Rådmannen er sendt HMA med dato 19.4, men her står det at Ringerikes
første kommuneplan ble vedtatt 19.12.91, og at området på Hensmoen ligger inne i et
utkast fra 1989 som masseuttak. Dette såkalte utkastet er for øvrig kun et kart.

Ringerike kommune har altså omdisponert et populært friluftsområde, 100 meter fra
boligfeltet i Storetjernveien, uten å konsekven sutrede, overholde varslingsplikt og
behandle saken politisk, men ved å sette av det enorme området på et kart som dermed
legges inn i kommuneplanen fem år senere.

Rådmannen skriver videre at det er ingen grunn til å tro at arbeidet med planen der
område t ble avsatt til masseuttak første gang ikke fulgte gjeldende lovverk om
medvirkning, da arbeid med kommuneplaner følges av Fylkesmannen, ref. notatet fra
Rådmannen datert 10.4.



Det vises derfor til Forvaltningsloven § 11 om veiledningsplikt, og vi krever at
kommunen / fylkesmannen gir Miljøvernforbundet – både lokalt og sentralt - det innsyn
og den veiledning man har krav på:

http://www.lovdata.no/all/tl - 19670210 - 000 - 003.html#11

§ 11. (veiledningsplikt).

Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med
veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best
mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og
kapasitet til å påta seg slik virksomhet.

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak vurdere
partenes behov for veiledning. Et ter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir
grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:

a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og

b) regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om
mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få
betydning for resultatet.

Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som nevnt i
annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell
interesse for ham.

Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelse n, om
mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et forvaltningsorgan feil,
misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi
beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om
hvordan dette kan gjøres.

Kongen kan gi nærmere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den måten
veiledningen skal ytes på.

Vi krever også at Ringerike kommune gir/fremlegger begrunn elser for tidligere vedtak
som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningsloven §§ 24 og 25:

http://www.lovdata.no/all/tl - 19670210 - 000 - 005.html#24
http://www.lovdata.no/all/tl - 19670210 - 000 - 005.html#25

§ 24. (når enkeltvedtak skal grunngis).

Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes.

I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det
innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det
samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan
likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet. Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av
klagefristen eller – om ingen klagefrist løper – senest 3 uker etter at parten mottok underretning om
vedtaket. Bestemmelsene i §§ 29, 30 og 31 gjelder tilsvarende.



Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter
§ 19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under § 19 første ledd b okstav d, skal
begrunnelse på anmodning gis en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik
at muntlig orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing.

Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiin g kan unnlates når særlige forhold
gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal
grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter
reglene i fø rste ledd.

§ 25. (begrunnelsens innhold).

I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den
utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi
inn holdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold
beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisn ing til den tidligere
framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen.

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt
retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.

Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og på denne bakgrunn kreves det innsyn i
alle relevante dokumenter i saken:
http://www.lovdata.no/all/tl - 20060519 - 016 - 002.html#3
http://www.lovdata.no/all/tl - 20060519 - 016 - 002.html#11

Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i
Offentleglova § 31:
http://www.lovdata.no/all/tl - 20060519 - 016 - 004.html#31

I sakens anledning for øvrig synes det nødvendig å påpeke følge nde
tilleggsargumenter for å stoppe raseringen av Hensmoen:

- Det eksisterende grustaket følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall.
Det ble registrer relativt mange bilvrak /maskinvrak som står og forfaller inne på
området. Grunnvannet s tår ikke dypt under grustaket og avrenning kan medføre akutt
forurensning. Se vedlagte bilder.

- Grustaket ligger kloss i en trasse som barn bruker på sin vei når de sykler fra Hen til
sine skolekamerater på Nymoen og Vågård. Bildet viser tydelig hvordan Ringerike
kommune har forsømt sitt samfunnsansvar ved å tillate dette gjennom flere tiår. Kanten er
ikke på noen måte sikret og utgjør en stor risiko for barna! Se vedlagte bilder.

- Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes også til
idrettsarrangementer for mennesker med funksjonshemming. Man burde være kjent med,
at det har vært og skal igjen avholdes idrettsmesterskap for funksjonshemmede på
Hensmoen.



- Det burde dessuten være kjent for kommunen at de ansatte i en vernet bedrif t i området
aktivt benytter skogsområdet. De har fått satt opp sin egen ”Lavvo” og gleder seg over
dette. Bilde vedlagt.

Å knuse alt dette av rene profitthensyn synes uverdig. Barn og funksjonshemmede er
svake som pressgruppe, men skal ikke valses over! De t finnes åpenbart alternative
uttaksmuligheter for grus der konflikten med natur og mennesker blir mindre.

Kopi av dette brev sendes Fylkesmannen i Buskerud, med krav om at denne ser nærmere
på Ringerike kommunes behandling av denne saken.

For Norges Milj øvernforbund

Jon Bakke

Saksbehandler/Jurist.

Vedlegg: Bilder

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud.







 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskapet 

Fra: Rådmann 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/286-14 4724/17 PLN 379 07.02.2017 

 

Avklaringer omkring Kjersmo rapport 1966  

 Grunnvannsnivå påvirkning Vesletjern/Storetjern 
 

 

Det vises til innspill fra Hilde Marie Steinhovden i møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltningen 06.02.17, Bh.nr 5/17 Sak.nr 2014/286. 

 

Innspillet som ble presentert forankres i rapport Two Acid Kettle Tarns in Eastern Norway, fra 

7. Desember 1966, skrevet av Johannes Kjensmo. Det stilles spørsmål om resultatene som 

fremgår av denne rapporten er lagt til grunn for vuderinger omkring masseuttakets påvirkning 

av Storetjern og Vesletjerns verdier. 

 

Rådmann har gått igjennom Kjensmos rapport og de forhold som ligger til grunn for de 

konklusjoner som der presenteres, og satt dette opp i mot undersøkelser og vurderinger av 

nyere dato. Rådmann har på bakgrunn av det foreliggende sammenligningsgrunnlaget kommet 

frem til at planforslagets konsekvensutredning, som ligger til grunn for detaljplanforslaget for 

Hensmoen grusuttak, baseres på tilstrekkelig utredninger og konkludert forsvarlig ut fra 

hensyn til Vesletjern og Storetjern. 

 

Rapporten til Kjensmo fra 1966 tar i grove trekk for seg vannkarakteristikker; kjemiske og 

fysiske forhold som ligger til grunn for vannets egenart. Det fremgår at Vesletjern er omgitt av 

sump/tett sjikt og at tettesjiktet er solid og relativt tett. Det beskrives at både Storetjern og 

Vesletjern er hengende vannspeil, og vannet forlater innsjøene ved sig gjennom tjernenes vegg. 

Det som fremgår av rapporten vedrørende Vesletjerns potensielle kontakt med grunnvann er 

bunnvannets kalsiuminnhold, og at grunnvann sannsynligvis er noe rikere på kalsium enn vann 

som siver inn i tjernet via grus og sand.  

 

Detaljplan for Hensmoen grusuttak viser i sin konsekvensutredning til grundige undersøkelser 

og vurderinge om masseuttaket vil kunne gi medføre negative konsekvenser for Storetjern og 

Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til at Storetjern og Vesletjern er undersøkt ved 

flere tilfeller. Det er utført sondeborringer i løsmassene med massebeskrivelser og boringer 

gjennom løsmasser og videre i fjell (vann- og energiboringer). For å kunne dokumentere 

grunnvannsnivå i området mellom masseuttaket og Vesletjern er det etablert to 



 

 

observasjonsbrønner sør for Vesletjern, boringen ble gjennomført i 2014. Brønn B2 (se kart 

under), er egnet til logging av grunnvannsnivå. Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for 

påvirkning av Vesletjern og Storetjern, løsmassenes egenskaper med tanke på beskyttelse av 

underliggende grunnvann, og behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter uttak 

av masser. Boringene gir også dybde til fjell og tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over 

fjell i borpunktene.  

 

 
 

Det er også utført flere dybdemålinger sentralt i Vesletjern. Målingene viser at største dyp er 

ca. 6,7 m ved realativt høy vannstand i tjernet. Samtidig er det målt temperatur, oksygen i mg/l, 

ledningsevne og pH. Oksygenmetning er også beregnet. 

 



 

 

Figuren nedenfor viser en skjematisk profil basert på data for grunnvannsnivå i de to 

observasjonsbrønnene B1 og B2. Snittet viser profilet fra Begna (Hensfossen) til B1 (fra 

sørvest mot nordøst) og til B2 og Vesletjern (fra sørøst mot nordvest) med terreng (grønt), 

grunnvannsnivå (blått) og fjell (grått). 

 

 
Skjematisk snitt fra Begna til B1 og videre til B2 og Vesletjern. 

 

Observasjonene av grunnvannsnivå, med særlig vekt på observasjoner i B2, viser at 

grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 meter under bunnen av Vesletjern. Vesletjern er et 

såkalt hengende vannspeil og er ikke påvirket av grunnvannet og grunnvannsnivå i løsmassene 

under tjernområdet. En evt. påvirkning på grunnvannsnivået ved uttak av masser vil ikke 

påvirke Vesletjern eller myrområdene rundt tjernet. 

 

 
 

 
Profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern, gjennom B2 og B1 og videre i rett linje gjennom dagens masseuttak. 

Profilet viser dybde til fjell, grunnvann og uttak av masser ned til 2 meter over grunnvannsnivå. 

 

Profilen over viser snitt fra nordsiden av Vesletjern, gjennom B2 og B1 og videre i rett linje 

gjennom dagens massetak. Profilet viser dybde til fjell og grunnvann i brønnene B1 og B2, og 

antatt dybde til fjell og grunnvann langs hele profilet.  

 

Det vil være behov for fremtidige boringer for registrering av grunnvann, fjelldyp og 

informasjon om massenes sammensetning som grunnlag for ressursvurdering og uttaksdybde. 

Dette på bakgrunn av sannsynlige avvik i profilet mht. fjelltopografi mm. Dette sikres gjennom 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Informasjonen basert på observasjon av plan- og influensområde indikerer tydelig at Vesletjern 

ikke har kontakt med grunnvannet.  

 

 

 

Vedlegg:  

Two Acid Kettle Tarns in Eastern Norway, 1966, Johannes Kjensmo. 
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Two Acid Kettle Tarns in Eastern Norway

By JOHANNES KJENSMO

Department of Limnology, University of Oslo, Blindern, Norway

Manuscript received on 7 December 1966

At the southern end of or just south of the lakes Mjosa, Randsfjord, Sperillen,
and Kroderen in eastern Norway are situated large marginal terraces built up of
gravel and sand, the deposits being washed out by melt water during the last
deglaciation period. In his study of these terraces HOLTEDAHL [7] draws attent ion to
some small tarns which lack outlets. Some of the tarns are situated in characteristic
kettles.

Two such tarns, Lilletjern (i.e. The Small Tam) and Storetjern (i.e. The Great
Tam),  are the subjects of the present investigation. These two tarns are situated at
Hensmoen south of Randsfjorden and Sperillen, see Figure 1. The basins of both the
tarns are kettles formed when previously buried ice masses melted in the deposits of
the marginal terrace. Both basins are permanent ly filled with water, a fact which
shows that  the bot tom of the kettles is situated below the water table. Neither of
the tarns has visible outlets, and waters leave the lakes by seeping through the walls
of their basins, i.e. both Lilletjern and Storetjern are of the seepage lake type.

Morphometry
Figures 2 and 3 show the bathygraphical maps and the bathygraphical curves of

Lilletjern and Storetjern.
As indicated on Figure 2 both the tarns are surrounded by bogs, andSphagnum

bogs do in fact grow out into the water from the shores in both the tarns. In Lilletjern
especially, the bogs occupy a very dominant position. The following morphometr ical
values (i.e. the surface areas with and without bogs) illustrate the latter fact very clearly.

Lilletjern Storetjern

Altitude above sea level, m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190 190
Surface area inclusive bogs, km* x 10 -3 .  .  .  .  .  .  .  .  13.5 73.8
Surface area exclusive bogs, km 2 • 10 -3 ." . . . . . . .  4.5 65.6
Maximum depth, m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6.5 13.0

The dominant position of the bogs explains the present shape of Lil letjern's
basin. As shown in Figure 3 the latter is characterized by very steep sides. Thus,
the area inside the 6 m isobath accounts for 64.4% of the surface area exclusive bogs.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/78-6  Arkiv: Q12  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/78-3   Arkiv:   

 

Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 

 

 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har sendt brev med ønske om innspill fra kommunene til arbeidet med 

handlingsprogrammet for riksveg 2018 - 2021 (23). Kommunen inviteres til å komme med 

innspill til det kommunen oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet, 

både i og utenfor egen kommune. Riksvegnettet er delt inn i transportkorridorer og ruter. (Se 

vedlegg 2 for oversikt over korridorer og ruter i Buskerud). Statens vegvesen anbefaler at 

det listes opp tiltak per rute / riksveg.     

 

Beskrivelse av saken 

Statens vegvesen viser i brevet til at transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 

(NTP) 2018 - 2029 ble lagt fram 29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og 

Avinors faglige anbefaleringer til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal 

transportplan, og er en omtale av de store prosjektene som transportetatene anbefaler for 

tiårs - perioden, samt forslag til rammer for de øvrige programområdene innen 

transportsektoren. Stortingsmeldingen legges frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i 

vårsesjonen 2017. Den neste fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter 

til et handlings - program i den første fire - årsperioden 2018 - 2021 (23). 

Handlingsprogrammet er en fordeling av rammene avsatt til de øvrige programområdene, og 

vil ta opp i seg de endringer som følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling. 

 

Handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021 (23) vil som tidligere ta utgangspunkt i 8 

programområder (se vedlegg 2). Innspill fra kommunen til programområdet «store 

prosjekter» baserer seg på kommunens uttalelse til Nasjonal Transportplan som ble vedtatt 

28.04.16 og oversendt til Buskerud fylkeskommune 29.04.16. Vedtakene fra uttalelsen til 



NTP er innarbeidet i kommunens innspill til handlingsprogram for riksveger. Innspill knyttet 

til de andre programområdene er innarbeidet i en tabell i brevet, hvor de listes opp per 

transportkorridor og rute. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til kommuner om å sende inn 

innspill til arbeidet med handlingsprogram for riksveger. For å svare ut ønsket fra Statens 

vegvesen har rådmann utarbeidet et brev som beskriver de mest aktuelle utfordringene langs 

riksvegnettet. Brevet er bygget opp av to deler. Den første delen baserer seg på kommunens 

uttalelse til NTP og er innarbeidet som kommunens innspill til programområdet «store 

prosjekter». Den andre delen som består av en tabell som inneholder innspill knyttet til de 

andre programområdene. 

 

Brevet er sendt inn til Statens vegvesen den 27.01.17 som kommunens foreløpige innspill til 

handlingsprogram for riksveger 2018-2021 (23). Etter avtale med Statens vegvesen 

ettersendes politisk vedtak når saksprotokoll foreligger.   

 

Vedlegg 

1 Brev fra Ringerike kommune med rådmannens innspill, datert 27.01.17 

2 Brev fra Statens vegvesen angående innspill, datert 18.11.17 

3 Epost fra Statens vegvesen ved Hans-Jan Håkonsen, datert 09.01.17 

4 Innspill til NTP, vedtatt 28.04.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder Areal og byplan: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen og Linda Engstrøm 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/78-5 2733/17 Q12 16/176151-1 27.01.2017 

 
Innspill fra Ringerike kommune til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) 

 

Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til å komme med innspill til 

handlingsprogram for riksveger. Kommunen har følgende innspill: 

Kommunen blir oppfordret av Statens vegvesen til å komme med innspill til det som oppfattes som de 

mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet. Innspillet til Nasjonal Transportplan omhandler 

hovedsakelig de store prosjektene og er omtalt som innspill til handlingsprogram for riksveger 2018-

2021(23) i del 1. Denne delen er i tillegg til å være relatert til perioden for det aktuelle 

handlingsprogrammet også relatert til hele NTP-perioden. I del 2 er det tatt utgangspunkt i de øvrige 

programområdene innen transportsektoren, og satt opp innspill i tabellform til arbeidet med 

handlingsprogrammet, som er en konkretisering av tiltak og prosjekter. Innholdet i tabellen er 

hovedsakelig relatert til første fireårsperiode. Et forslag til hvilke programområder er også satt opp til 

hvert tiltak, men dette vil Statens vegvesen sortere i etterkant. 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 28.04.2016, hvor 

følgende ble vedtatt som innspill: 

1. Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planfremdrift er derfor avgjørende.  

2. Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

3. Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest. 

4. Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres. 

5. Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

6. Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske 

vurderinger, da det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i 

analysene. Det er stor merverdi i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner 

gjennom utbygging av effektiv og framtidsrettet infrastruktur. 

Uttalelsene til NTP er også kommunens innspill til programområde store prosjekter i 

Handlingsprogram for riksveger 2018-2021(23).    
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Del 2: I tillegg til de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, som omhandler de store 

prosjektene, er det behov for tiltak for de andre programområdene. Disse bes innarbeidet i 

handlingsprogrammet.  

Se tabell:  

Transportkorridor 
og rute 
 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

Korridor 2 Oslo-
Ørje/Magnor 
 
Rute 2 

E16 
 
Kryss E16/fv. 
35 øverst i 
Hønengata 
 

Ny kryssløsning/rundkjøring som 
skaper bedre trafikkflyt for trafikken 
fra Jevnaker. 
 
Behovet for ny løsning avhenger av 
tidsperspektivet på utbygging av E16 
Nymoen-Eggemoen og videre til 
Olum 

Utbedringstiltak 

E16 mot 
Jevnaker  
 
 
 

Gang- og sykkelvei 
 
Koble Hønefoss og Jevnaker 
sammen med trygg sykkelvei. En del 
av ringen rundt Hønefoss via fv 241 
mellom Klækken og Jevnaker. Store 
arbeidsplasser på Eggemoen , 
Austjord og Kistefoss blir tilgjengelig 
for sykkel fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom 
Eggemoen og krysset ved fv. 241. 

Tilrettelegging for 
gående og syklende 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
Miljøtiltak 

Rv. 35 
Hønefoss-
Nakkerud 
 

Gang- og sykkelvei 
 
3 strekninger: i prioritert rekkefølge: 

1. Koble sammen Ask med 

Hønefoss.  

2. Koble sammen Ask med 

Tyristrand. 

3. Koble sammen Tyristrand 

med Nakkerud. 

Strekning 1 må ses i sammenheng 
med fellesprosjektet for RRB og E16. 

Tilrettelegging for 
gående og syklende 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
Miljøtiltak 

Korridor 5 Oslo-
Bergen/Haugesund 
 
Rute 5b 
 

Rv. 7  
Veme-Sokna 

Utbedring av flere delstrekninger 
langs rv. 7 slik at det blir en helhetlig 
vegstandard 
 

Utbedringstiltak 

Rv. 7 Gang- og sykkelvei mellom Bårnås 
bru og Gardhammer søndre 

Tilrettelegging for 
gående og syklende 
 
Trafikksikkerhetstiltak  
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Miljøtiltak 

Rv. 7 
Pukerudhage
n 
 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhetstiltak 

Korridor 5 Oslo-
Bergen/Haugesund 
 
Rute 5c 
 
 

E16 
 
Øverst i 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhetstiltak  
 
Miljøtiltak 

 

Generelle innspill 

Innfartsparkeringer og 
pendlerparkeringer 

Utredning og etablering av flere 
innfartsparkeringer til Hønefoss. 
Dette bør ses i sammenheng med 
kollektivtrafikk og tilrettelegging for 
gående og syklende for å minske 
biltrafikken i Hønefoss sentrum. 
Fellesprosjektet vil generere et 
annet kollektivbehov etter at 
Ringeriksbanen en bygd. 

Kollektivtiltak 

Veistandard Fjerne forfall og gjøre nødvendig 
oppgradering av standard. Bygging 
av de store samferdselsprosjektene 
som starter i 2019 vil belaste det 
øvrige veinettet utover normal drift.  

Forfall 

Kollektivknutepunkt Utredning og tilrettelegging for 
kollektivtrafikk mot knutepunkt.   

Kollektivtiltak 

E16/RRB Innspill til planprogram fra 
regionen og Buskerud 
fylkeskommune 

Viser til vedtak fra kommunene og 
fylket, som også inneholder innspill 
som berører forholdet mellom 
fellesprosjektet, kommunale og 
fylkeskommunale veier. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Protokoll med vedtak (ettersendes) 

2 Saksframlegg 

3 Innspill til NTP, protokoll med vedtak 28.04.16 

4 Innspill fra regionen og Buskerud fylkeskommune, innspill til planprogram for fellesprosjektet 

RRB og E16. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret Ole Einar Gulbrandsen 

Arealplanlegger 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  

 

  

  Linda Engstrøm 

  Arealplanlegger 

  linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, 

da det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor 

merverdi i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av 

effektiv og framtidsrettet infrastruktur.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [noreply.saksbehandling@vegvesen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.11.2016 12:07:19 

Emne: Dokument 16/176151-1 Innspill fra kommuner i Buskerud til handlingsprogrammet 

for riksveger 2018-2021(23) sendt fra Statens vegvesen 

Vedlegg: 16_176151-1Innspill fra kommuner i Buskerud til handlingsprogrammet for 

riksveger 2018-2021(23).pdf 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt oversendes dokument 16/176151-1 Innspill fra kommuner i Buskerud til 

handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021(23) i sak Innspill fra kommuner i Buskerud 

til handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021(23) fra Statens vegvesen. Se vedlegget for 

innholdet i utsendelsen.  

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i 

vårt kontaktskjema.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt sender vi dokument 16/176151-1 Innspill fra kommuner i Buskerud til 

handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021(23) i sak Innspill fra kommuner i Buskerud 

til handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021(23) frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for 

innhaldet i utsendinga.  

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt.  

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på. 

 

Attn. Ringerike kommune 

Enclosed you will find the document 16/176151-1 Innspill fra kommuner i Buskerud til 

handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021(23) from the Norwegian Public Roads 

Administration.  

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.  

This is an automatically generated email – please do not reply. 

 



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

BANE NOR

Postboks 4350

NO- 2308 Ham

HOLE KOMMUNE JEVNAKER
KOMMUN E

Ringerike
kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
gjennomføringen av dette prosjektet. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider gjennom felles
regionalt plankontor. Dette er etablert for å imøtekomme de store statlige investeringene, og de
lokale myndighetene ønsker å bygge opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på
sine ansvarsområder. Det legges vekt på at nytten av prosjektet blir best mulig gjennom godt
samarbeid mellom transpo etatene og lokale myndigheter.

Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg

Ordfører

Buskerud
Fylkeskommune

Vedlegg:

J . Hansen

/
Ordfører

/ Ringerike kommune

Ordfører

Hole kommune

Protokoll (11.01.17) og saksframlegg, Buskerud fylkeskommune

Protokoll (12.12.16) og saksframlegg, Hole kommune

Protokoll (15.12.16) og saksframlegg , Ringerike kommune

Ordfører

Jevnaker kommune



Fra: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Til: 'postmottak@jernbaneverket.no' [postmottak@jernbaneverket.no]; 'Sørgaard Knut' [Knut.Sorgaard@jbv.no]; 

'Per.Gunnar.Eklund@banenor.no' [Per.Gunnar.Eklund@banenor.no] 

Kopi: postmottak@bfk.no [postmottak@bfk.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; 

'postmottak@jevnaker.kommune.no' [postmottak@jevnaker.kommune.no]; postmottak@hole.kommune.no 

[postmottak@hole.kommune.no]; Kjell Hansen [Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; Tore Isaksen 

[Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Mats Øieren [Mats.Oieren@ringerike.kommune.no]; masandma@online.no 

[masandma@online.no]; Terje Øverland Lønseth (terje.lonseth@bfk.no) [terje.lonseth@bfk.no]; Gunn Edvardsen 

[Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no]; Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no]; Grethe Tollefsen 

[Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]; jml@hole.kommune.no [jml@hole.kommune.no]; Eiliv Kornkveen 

[Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no]; Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no]; Lars 

Kristian Olsen [Lars.Kristian.Olsen@ringerike.kommune.no]; 'Myhren Gert' [gert.myhren@vegvesen.no]; Ole Einar Gulbrandsen 

[Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 12.01.2017 16:08:34 

Emne: Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 saksnummer 201611133 

Vedlegg: BFK saksframlegg og protokoll.pdf; Hole saksframlegg og protokoll.pdf; Ringerike protokoll.pdf; Ringerike saksframlegg I 
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UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Fylkesutvalget 1/17 11.01.2017

Vedlegg
1 Forslag til planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E16

Høring - Forslag til planprogram statlig reguleringsplan
med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E 16

Jernbaneverket har varslet oppstart av statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for detaljregulering for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen
Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Forslag til planprogram er på høring.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statl ig planmyndighet. Prosjektet har
stor nasjonal og regional betydning. Ringeriksregionen knyttes tettere til
hovedstadsregionen og rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode
vekstmuligheter.

Forslag

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men be r om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å
komme med innspill gjenno m hele planprosessen.

3
Fylkesutvalget påpeker at målsettingen må være å få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for å kom me frem til best mulige løsninger som bidrar til at målsettingene nås.
Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet



4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 må gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas så sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialo g med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.

5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken måte
anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som blir
påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.

7
Fyl kesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.

8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt på avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.

9
Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Behandling i Fylkesutvalget - 11.01.2017

Hanne Lisa Matt (MDG) fremsatte f ølgende forslag på vegen av MDG:

Planprogrammet avvises og returneres med følgende begrunnelser og innspill:
Miljøpartiet De Grønne er sterkt skeptisk til trasevalget og fremdriften i fellesprosjektet for RB og ny
E16 og vi støtter ikke opp om fellesprosj ektet og framdriftsplanen KMD her fremlegger. Vi er særlig
uenige i samfunnsmål og effektmål av ny E16 i planforslaget. Vi vil ikke bygge ny firefelts motorvei ved
siden av Ringeriksbanen. Dette har vi også gitt utrykk for i vårt vedtak ifm fylkestingssak PS5916
høringsinnspill til NTP (08.06.2016).
Som fylkesrådmannen i denne saken påpeker, så er det normalt slik at utredningsarbeidet startes opp
etter planprogrammet er fastsatt. Utrednigsarbeidet pågår nå likevel for fullt i dette prosjektet.
Tidsfristen e og kravet til framdrift som departementet har lagt opp til i saken må bære en stor del av
ansvaret for dette (se s.9). Dette går bl.a. utover viktige lokale verdier, natur - , klima - , og miljøhensyn og
kvaliteten av utredningene. Planprogrammet som det er presentert nå lever ikke opp til de krav til
innsyn, utsyn og konsekvens en moderne ansvalig og helhetlig bærekraftig samferdselspolitikk bør sette
seg.
Et planprogram er «bibelen» i det videre arbeidet med prosjektet og et fastlagt planprogram kan ikke
s enere forandres. På flere områder gir ikke forslaget til planprogram en fasit på gjennomførelse, men



opplyser at det velges senere i reguleringsplanen. Planprogrammet er presentert i en uforpliktende
form. Alternativene er for mange og for lettvinte i krev ende saker som gjelder miljø, natur, våtmarker
og folks boliger. Det er ikke mulig å unngå enorme lokale skadevirkninger når to samferdselssystemer
brøyter seg gjennom store deler av jomfruelig mark og internasjonale våtmarksområder. Når skaden er
skjedd, er den irreversibel for all tid og kan ikke kompenseres. Vi må gidde å bruke tid på en god
planprosess.
På basis av dette støtter vi ikke vedtakspunkt 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag til vedtak i sak PS1/17.
Vi støtter derimot vedtakspunkt 3 - 9 i samme s ak som innspill, samt selve drøftingen og bakgrunnen i
saksfremlegget som påpeker meget viktige aspekter som bør hensyntas i videre planlegging.
Vi viser i tillegg til flere viktige forhold som ikke tas opp i planprogrammet. I kapitel to vises det til
gje ldende statlige føringer, uten at konsekvensene skisseres grundig i planforslaget. Klimaforliket og
Norges ratifisering av Paris - konvensjon pålegger utbyggere å ta klimahensyn. For at slike hensyn skal
være reelle, må klimaberegninger for utbyggingen, både med tunnelbygging, massetransport, bruk av
betong mm presenteres og utredes mot alternativer. Et pilotprosjekt som dette kan ikke være bekjent
av noe annet!
Det er ikke presentert pålitelige beregninger mht. samfunnsnytte og kostnad ved fellesprosjektet. En
rekke nødvendige, men fordyrende konstruksjoner er kommet til og sentrale elementer for
lønnsomheten for Sandvikalinjen er falt bort og forandrer regnstykket. Tap av ikke - prissatte
naturverdier er mye større enn antatt. Jordtapet er betydelig, tap av f rilufts - og skogsområder likeså.
Erstatningsforslag, miljøoppfølgings - plan, avbøtende og kompenserende tiltak med vekt på
naturmanfold, flomsikring og jordvern/jordbruk er fraværende/tvilsomme. En helhetlig vurdering av
berørte økosystemer og arter er ikke avklart. Det er ikke konsekvensutredet hvilke av de 5 berørte
lovene (side 10 - 12) som brytes og/eller må veies opp mot sektorlover. Listen over lover er også
ufullstendig. Løsninger for kryssing av Kroksund og Mælingen mangler. Plassering av massedeponier og
kjøreveier er ikke konsekvensutredet. Antall boliger som berøres er dramatisk og de store psykososiale
utfordringene må belyses. Alt dette må konsekvensutredes, også sett i lys av alternativer som finnes.
Klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må legges til grunn for transportpolitikken og
samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med utgangspunkt i disse. Dette innebærer at tiltak med
størst samfunnsnytte må gjennomføres først. Vi mener at jernbanetiltak og næringstransport er slike.
Dessuten må de ikke prissatte verdiene i mye større grad inngå i hva som defineres
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Vi mener utredningene i planarbeidet ikke er godt dekkende og ber derfor KMD om at planprogrammet
går en runde til for å fange opp de store kunnskapshulle ne vi (mf i denne høringsrunden) påpeker. Vi
forutsetter at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med
utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

Utsettelsesforslaget fra Matt tatt opp til votering (se avstemming).
Saken gikk til videre behandling.

Viel Jaren Heitmann (Sp) fremsatte endringsforslag på vegne av AP, SP, V, MDG og SV

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og reg ional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fu llt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele planprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig pers ontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget f orventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialog med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forvent er at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p vir ker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
g od tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fylkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som sta tlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkes utvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Os lo og Akershus.

Avstemming

Forslag fremsatt av Matt fikk 1 (MDG) stemme, og falt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 1 og 2 fikk 14 mot 1 (MDG) stemme og ble vedtatt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 3 – 10, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1
Fylkesutvalg et støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de st yrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele pla nprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig persontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dial og med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvil ke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p virker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fy lkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissen e for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bak grunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkesutvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtje rna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

f ylkesrådmann

Bakgrunn for saken
Jernbaneverket har i brev av 8. november 2016 varslet oppstart av statlig d etaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 på
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Samtidig med varsel om oppstart av
planarbeidet er forslag til planprogram på høring. Planavgrensningen fremgår av varsel om
planoppstart.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2017. Fylkeskommunen har utsatt frist til 11. januar 2017.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert prosjektsamarbeidet «Fellesprosjektet» for
gjen nomføringen av tiltaket. I saksfremlegget benyttes «Fellesprosjektet» som betegnelse på tiltaket.

Forslag til planprogram er en «plan for planleggingen» og inneholder en beskrivelse av prosjektet, samt
forslag til utredningsprogram som beskriver relevante tema som skal konsekvensutredes. Kommunal og



moderniseringsdepartementet godkjenner og vedtar planprogram ihht. plan - og bygningslovens § 4 - 1,
annet ledd.

Normalt er det slik at utredningsarbeidet startes opp etter at planprogrammet er fastsatt. På grunn av
tidsfristene og kravet til framdrift pågår utredningsarbeidet for fullt. Kommunene, fylkeskommunen og
regionale myndigheter er inneforstått med dette og medvirker i utrednings - og planleggingsarbeidet slik
at framdriften kan opprettholdes. Fellesprosje ktet sørger også for at alle parter er oppdatert og
informert. Dette gjelder også grunneiere og andre som blir berørt av prosjektet.

Planen omfatter 4 - felts motorvei med bruer og kryssløsninger, samt to - spors jernbane med stasjoner
på Sundvolden og Hønefo ss. I forslaget til NTP 2018 - 2029 er prosjektet forutsatt å være bundet og det
er satt av ca. 20,1 milliarder kroner til finansiering av prosjektet. Kostnadene for hele prosjektet er
kalkulert til ca. 26 milliarder kroner.

Det legges til grunn følgende f remdriftsplan:
Arbeid med reguleringsplan frem til vedtak, inkludert offentlig ettersyn og
merknadsbehandling: høst 2018
Planlegging av bygging og kontrahering: 2016 - 2023
Byggeperiode: 2019 - 2024
Åpning: 2024

Forslag til planprogram ble drøftet i regionalt planforum 1. desember 2016.

Forslag til planavgrensning

Varslet planavgrensning er omfattende og vil, når endelig detaljreguleringsplan legges frem, være
annerledes enn det som nå er varslet. Underveis i planarbeidet kan det bli aktuelt med justeringer.
Planavgrensningen må være tilstrekkelig slik at det er mulig å få til et fullt kollektivknutepunkt på
Hønefoss innenfor planområdet.

Forholdet til fylkesveger

Fylkeskommunen er eier av store deler av veinettet i området som blir berørt av fellesprosjektet.
Fylkeskommunen påpeker at følgende forhold må utredes i planarbeidet:

Fysisk berørt veinett, ombygging, oppgradering, forsterking av bruer etc
Trafikkfordeling på veinettet
Omklassifisering

Anleggstrafikk på eksisterende vegnett
Fylkeskommunen mener det må utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken
måte anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som
blir påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

Trafik kanalyser
Det er en forutsetning at trafikken i størst mulig grad benytter ny, trafikksikker E16, og at det ikke blir
lekkasje av trafikk til regionalt og lokalt vegnett. Plassering av kryss og bomstasjoner er en viktig faktor
ved trafikkfordeling. Fylkesk ommunen forutsetter at det benyttes trafikkmodeller og kjøres
trafikkberegninger i forbindelse med kryssplassering og bomplassering, og som verktøy for å synliggjøre
framtidig trafikkbelastning på regionalt og lokalt vegnett.
Fylkeskommunen og kommunene må delta i dette arbeidet, og det blir særlig viktig å koble dette til
arbeidet med områdeplan for Hønefoss og andre planer som må utarbeides som en følge av
Fellesprosjektet.

Det er usikkert hvor stor vekst det vil komme i Ringeriksområdet som følge av ny Ringeriksbane/E16 og
næringsutvikling. Det bør derfor gjennomføres transportmodellberegninger med ulike vekst - scenarier.



Oppgradering av lokale og regionale veger
Fylkeskommunen forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i
form av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av Fellesprosjektet.

Omklassifisering av veger
Fylkeskommunen vil særlig påpeke at det er viktig at all omklassifisering av veger som følge av ny E16
må gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas i byggefasen. Det
forutsettes at det gjøres i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Dette er svært viktig i det
videre planarbeidet for de berørte vegene, for både kommunene og fylkeskommunen. Avbøtende tiltak
på etterbruk av de omklassifiserte vegene må beskrives.

Fellesprosjektet vil vurdere behov tiltak for å oppnå vannutskifting i Steinsfjorden. Dersom det blir
aktuelt at fylkeskommunen skal overta eksisterende E16 over Steinsfjorden, vil det være en betingelse
av nødvendige tiltak for vannutskifting er gjennomført før en slik overtagelse.

Kollektivknutepunkt

Hønefoss stasjon
Planprogrammet beskriver at løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og
overgang med hens yn til logistikk, effektivitet og bykontekst, skal utredes (side 68). Videre at tilknytning
mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet (side 43).

Fylkeskommunen påpeker at det er svært viktig at planavgren sningen rundt Hønefoss stasjon
inneholder nok areal for å tilrettelegge for ett samlet kollektivt knutepunkt i Hønefoss slik at det blir en
god kobling mellom transportformene tog, buss, sykkel, gående, taxi og bil. Det forutsettes at stasjonen
plasseres s å nær Hønefoss sentrum som mulig. Det må sikres tilstrekkelig med areal i tilknytning til
stasjonen i planavgrensningen slik at funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet ivaretas,
herunder terminal for buss, sykkel - og bilparkering. Det er vik tig at bussterminalen plasseres i god
tilknytning til togstasjonen og nær Hønefoss sentrum. Hønefoss har et stort omland med mye spredt
bebyggelse, derfor må også kapasiteten på bilparkering, inkludert innfartsparkering, ta hensyn til dette.
Arealets stør relse i avgrensningen må være slik at dagens busstrafikk, samt den forventede
trafikkveksten kan sikres en god adkomst til - og trafikkavvikling i forbindelse med stasjonen.

Sundvollen stasjon
Planprogrammet beskriver at det skal gjennomføres et parallello ppdrag med tre arkitektgrupper, for å
få et bredt grunnlag for vurdering av potensial og muligheter for tettstedutvikling på Sundvollen. Det
skal utredes løsninger for at Sundvollen stasjon skal bli et best mulig knutepunkt. I arbeidet inngår
vurdering av kapasitets - og arealbehov for ulike funksjoner for stasjonsområdet, herunder sykkel - og
bilparkering og buss - stopp (side 67).

Fylkeskommunen mener at buss - stopp plasseres inne på stasjonsområdet og ikke langs veg. Dette må
inngå i utredningen. Det må plan legges for en kapasitet for 4 - 6 busser samtidig.

Fremtidig forlengelse IC

En eventuell fremtidig forlengelse IC til eksempelvis Jevnaker, må være basert på markedsanalyse. Det
er viktig at infrastrukturen ved stasjonen muliggjør en slik forlengelse også fo r persontog langs alle fem
grenbaner.

Metode for konsekvensutredning

Fellesprosjektet har valgt å følge Håndbok V712 fra Statens vegvesen og Håndbok JD20 fra
Jernbaneverket, som metode for konsekvensutredning. Det skilles mellom prissatte og ikke prissatt e
konsekvenser. Det prissatte konsekvensene kan måles, eksempelvis midler som går med til investering



som drift og vedlikehold, mens ikke prissatte konsekvenser er naturmangfold og naturmiljø. Metoden
har en del begrensninger når det gjelder å synliggjøre konsekvensene og fylkeskommunen ber om at
departementet vurderer om kravene til konsekvensutredning er tilstrekkelig oppfylt jf. forskriftene.

Kapittel 5 Utredningsprogram inneholder er del tabeller hvor utredningsbehovet er punktvis listet opp.
Fylkesko mmunen vil påpeke at denne opplistingen ikke kan anses som fullstendig i og med det ikke er
samsvar mellom hva som beskrives og hva som er tatt med i opplistingen.

Massedeponi

På grunn av lange tuneller kommer det til å bli et stort overskudd av masser. N oe vil bli benyttet
fyllinger, avhengig av kvalitet kan noe benyttes til andre formål. Resten må deponeres.
Fylkeskommunen vurderer at det med stor sannsynlighet ikke er tilstrekkelig areal innenfor
planavgrensningen til å dekke behovet for massedeponi.

I forslag til planprogram beskrives det at deponiområdene ikke er avklart og må utredes. Med hensyn til
framdriften og forholdet til ulik syn på arealdisponering, anbefaler fylkeskommunen at områder for
massedeponi utredes og planlegges gjennom statlig regu leringsplan. Planarbeidet må skje i nært
samarbeid med kommunene.

Avbøtende tiltak og kompensasjon

I og med at prosjektet legger beslag på store arealer og vil føre til inngrep i store naturområder er det
aktuelt med såkalt økologisk kompensasjon. Det vil si at en vil forsøke å finne andre areal som kan
erstatte tapet av verdifulle naturområder. Kartlegging av areal som kan være egnet for økologisk
kompensasjon er i gang. Det skal også fastlegges en kompensasjonsfaktor dvs. hvor store arealer skal
settes av / kompenseres, eks 1:1 eller et annet forholdstall. Det skal også kompensere for
landbruksareal som går tapt.

Kompensering av tap av naturområder og landbruksareal kan ha store konsekvenser, spesielt for Hole
kommune, dersom slik kompensasjon skal skje lo kalt. Arbeidet med videre vern av naturområder skal
skje etter naturmangfoldloven. Når det gjelder kompensasjon for tapte landbruksområder vil det skje i
form av nydyrking.

Fylkeskommunen forutsetter at arbeidet og prosessene med kompensasjon skjer i et t ett samarbeid
med kommunene.

Forholdet til kulturminner

Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen har i 2016 gjennomfør arkeologiske registreringer i deler av planområdet etter
bestilling fra Jernbaneverket. Grunnlaget for registreringene har vært en «b åndleggingssone» som
fylkeskommunen har mottatt fra Jernbaneverket. Fylkeskommunen er pr. desember 2016 enda ikke
ferdige med å behandle de funn som er gjort i planområdet og registreringsrapport er enda ikke
ferdigstilt. Fylkeskommunens vurdering av forho ldet til automatisk freda kulturminner gis på grunnlag
av en overordnet vurdering av de funn som er gjort i tillegg til den kjennskap fylkeskommunen har til
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen tar forbehold om at det kan
bl i behov for å gjøre enkelte justeringer i vurderingene når registreringsrapporten skal ferdigstilles.
Fylkeskommunen forventer å kunne oversende resultatene fra årets feltsesong i form av en årsrapport
våren 2017.

Fylkeskommunen har kjennskap til i overka nt av 30 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner
innenfor det varslede planområdet, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi uttale om
konfliktnivået mellom plan og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen må derfor
gjennomføre ytterl igere kulturminneregistreringer i henhold til kulturminnelovens §§ 8 og 9.



Trasé for vei og bane på strekningen Høgkastet - Rørvik, område for tunnelinnslag på nordsiden av
Kroksundet, område for vei og bane over Bymoen, og over Mælingen er i stor grad ferd ig registrert.
Fylkeskommunen har i disse områdene registrert 10 nye lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner. Varslet planområde i varsel om planoppstart er vesentlig større en den
«båndleggingssonen» fylkeskommunen så langt har arbeidet etter. Pot ensialet for at det finnes
ytterligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet på de strekningene som er
undersøkt må anses som høyt. Det vil derfor kunne være nødvendig med supplerende undersøkelser på
disse strekningene.

Fylkeskommunen vil også måtte gjøre registreringer på Sundvollen, ved Kroksundødegården, på
Helgelandsmoen, på Prestmoen, i området rund Styggedalen, på Tolpinrud og ved Ve/Veien.
Potensialet vurderes som spesielt høyt i områder med dyrka mark, og da spesielt i området sør f or
Ve/Veien i Ringerike kommune.

Det varslede planområdet er meget stort og omfatter blant annet influensområder som ikke direkte vil
bli berørt av tiltak eller terrenginngrep. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å registrere hele det
varslede planomr ådet. Fylkeskommunen påpeker at kulturminnelovens § 9 må være oppfylt i hele
planområdet når planen legges ut til offentlig ettersyn, uansett arealformål. Dette gjelder alle
permanente tiltak, men også alle midlertidige anleggsområder, riggområder og andre midlertidige
inngrep. Dette fordi alle slike tiltak vil kunne fjerne eller gjøre uopprettelig skade på automatisk fredete
kulturminner. Et unntak vil være områder som underlegges hensynssoner, uten at det reguleres til et
bestemt arealformål. Slik som for eksempel oppe på tunelltak. Dersom det er planlagt å legge en
sikringssone over tunellene uten at det skal reguleres til et bestemt arealformål vil fylkeskommunen
kunne godta at kulturminnelovnes § 9 ikke er oppfylt i disse områdene. Dersom disse områdene er
planlagt regulert til et bestemt arealformål vil det kunne åpne for ulike typer inngrep som kan komme
til å fjerne eller skade automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen vil da måtte oppfylle
kulturminnelovens § 9 også i disse områdene. Dersom man er nødt til å utføre gravearbeider på
overflaten i forbindelse med etablering av tunell, det såkalte cut and cover prinsippet, vil
fylkeskommunen måtte gjøre registreringer oppe på tunelltaket. Fylkeskommunen antar at dette vil
være mest aktuelt i jordbru ksområdene sør og vest for Vik sentrum i Hole kommune, men også
eventuelle berørte områder på Krokskogen vil måtte undersøkes.

Da planområdet er vesentlig utvidet i forhold til fylkeskommunens tidligere beregningsgrunnlag vil det
kunne medføre at det må settes av mer tid til registreringer en tidligere antatt. Fylkeskommunen vil da
også måtte øke vårt budsjett i forhold til det kostnadsestimatet som tidligere er oversendt til
Fellesprosjektet.

Fylkeskommunen ber om så tidlig som mulig å få tilsendt en ov ersikt over områder som skal reguleres
og dermed undersøkes i henhold til kulturminnelovens § 9, slik at gjennomføring og oppbemanning for
feltsesongen 2017 kan planlegges. Fylkeskommunen minner om at kostnader i forbindelse med
registrering av automatisk fredete kulturminner skal dekkes av tiltakshaver, i henhold til
kulturminnelovens §10.

Fylkeskommunen ber også om så tidlig som mulig å få tilsendt eventuelle tilleggsreguleringer som for
eksempel masseuttak/massedeponi slik at disse kan tas med i planene for kommende feltsesong.

Fylkeskommunen har kun kjennskap til planområdets avgrensning og kjenner ikke til hvordan arealet er
tenkt disponert innenfor planområdet. Kulturminnevernets krav er at enkeltkulturminner ikke skal bli
liggende inne i byggeområde r slik at de kan bli skadet. Dersom Jernbaneverket i sin planlegging ser at
noen av de automatisk fredete lokalitetene blir liggende innenfor plangrensen ber fylkeskommunen om
at lokalitetene legges inn på plankartet. Dersom det viser seg at det vil være m ulig å ta vare på disse
kulturminnene fordi de ligger i områder der det planlagte arealformålet vil være forenelig med vern,
ber fylkeskommunen om at kulturminnene og deres sikringssoner legges inn på plankartet og



underlegges en hensynssone. Det vil her v ære hensynssone d, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, sone
for båndlegging etter særlov som er aktuell.

Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik:
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet
kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse
sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene".

Dersom de automatisk fredete kulturminnene helt eller delvis ligger inne i områder avsatt til utbygging,
midlertidige anleggs - og riggområder, eller andre formål som ikke er forenelig med vern slik at det er
konflikt mellom reguleringsplanen og det automatisk fredete kulturminnet, må det søkes dispensasjon
fra kulturminneloven for å få t il en utbygging. I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Kulturminnene må da legges inn på p lankartet som
bestemmelsesområder.

Det vises til kulturminnedatabasen Askeladden for oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som
blir berørt av planen.

Automatisk fredete kulturminner fra middelalder
Riksantikvaren er i henhold til Forskrift om fagl ig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, ansvarlig
for forvaltning av automatisk fredete kulturminner fra middelalder. Det varslede planarbeidet vil kunne
virke inn på restene av et monumentalt gårdsanlegg fra seinmiddelalderen på Storøya i Tyrifjor den.
Anlegget er i dag tolket som en forvaltningsgård underlagt biskopen på Hamar.

Riksantikvaren bemerker at anleggene på Storøya ikke er i direkte konflikt med utvidelsen av E16, og
ligger også utenfor planområdet. Det er likevel viktig at eventuelle vi suelle konsekvenser utredes som
en del av konsekvensutredningen av ny trase for E16. Riksantikvaren anbefaler at tunet på Storøya
brukes som fotostandpunkt for visualisering av konsekvensene for anlegget.

Riksantikvaren understreker at de middelalderske a nleggene på Storøya er av nasjonal verdi og det
forutsetter at det tas tilbørlig hensyn til disse i den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen.

Nyere tids kulturminner
E16/Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i omgivelsene, og det er viktig at konsekvensene og
virkningene av tiltaket vil ha blir godt utredet – også de visuelle konsekvensene. Fylkeskommunen ser
det som positivt at kulturmiljø og landskapsbilde er oppført blant temaene som skal utredes i
konsekvensutredningen.

Det er utarbeidet en liste med kilder som skal utgjøre grunnlagsmateriale for utredningsprogrammet.
Hole kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de
arkeologiske kulturminnene står nevnt, men fylkeskommunen etterlyser at fagra pporten for nyere tids
kulturminner også legges til grunn og føres opp i listen. Arbeidet med fagrapporten for nyere tids
kulturminner er under sluttførelse. Fylkeskommunen bemerker også at Ringerike kommune har
gjennomført en registrering av verneverdige bygninger i Hønefoss som også vil være et viktig
grunnlagsmateriale for konsekvensutredningene. Grunnlagsmateriale oppført i utredningsprogrammet
for kulturmiljø, vil også være relevant i utredningsprogrammet for landskapsbilde.

Fylkeskommunen anbefaler at rapporten om kulturmiljø er tydelig på hva grunnlaget for
verdivurderingene i konsekvensutredningene er basert på.

Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig å vurdere. Fylkeskommunen anbefaler at
dette også neves som en del av ut redningsbehovet for i tabellen for temaet kulturmiljø.



Annet
Forslag til planprogram henviser i kapittel 2.2. til arbeidet med Regional plan for kulturminnevern .
Steinssletta - Norderhov er et av kulturmiljøene som foreslås i den regionale planen. Fylkesko mmunen vil
spesielt bemerke at Øya - Stabells gate i Hønefoss også er blant disse kulturmiljøene da dette
kulturmiljøet delvis er innenfor planområdets avgrensning. Dette området er også oppført i
Riksantikvarens NB! - register.

Forslag til planprogram inne holder for lite informasjon for å kunne ta stilling til hvilke verneverdige
bygninger innenfor planområdet som blir berørt av prosjektet. Fylkeskommunen anbefaler at
planleggingen søker å ta hensyn til fredete og verneverdige kulturminner. Det anbefales og så
avbøtende tiltak i de områdene hvor E16/Ringeriksbanen vil komme i de nære omgivelsene til fredete
og verneverdige kulturminner. Her nevnes Helgelandsmoen og Hønefoss spesielt.

Veianlegget og nytt dobbeltspor vil bli svært synlige elementer i landskap et. Ved siden av å vurdere
konsekvensene tiltaket vil ha for kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap i de deler hvor anleggene
blir liggende i dagsoner, ser fylkeskommunen det også som viktig at planarbeidet vurderer
virkningen midlertidige tiltak og ev entuelle deponier vil ha for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap.

Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides gode illustrasjoner slik at det er mulig å ta stilling til
planforslaget. Det bør lages illustrasjoner som viser tiltakets virkning for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap i områder hvor det er store kulturminneverdier og i områder hvor anleggene planlegges
i nærheten av kulturminner.

Friluftsliv

Tiltaket berører mange friluftsområder som er viktige for regionen. Dette gjelder s pesielt i Hole
kommune. Fylkeskommunen vil påpeke at en del av disse områdene som berøres eller går tapt som
følge av tiltaket må inngå i konsekvensutredningen. Fylkeskommunen mener eventuelle
erstatningsområder må utredes som kompensasjonstiltak.

Fylkesk ommunen gjør oppmerksom på at kartlegging av friluftsområder i kommunene er startet opp i
et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen ber om at denne
kartleggingen legges til grunn i planarbeidet.

Forholdet til Regional plan for vannfor valtning

Fylkeskommunen støtter at det i forslag til planprogram er lagt vekt vurderinger av konsekvenser for
vannutskifting, vannkvalitet og naturmangfold i Steinsfjorden. Det er også vesentlig at konsekvenser for
økologisk tilstand i elver, bekker og inn sjøer langs hele strekningen vurderes opp mot de fastsatte
miljømålene i regional plan for vannforvaltning. Dette gjelder særlig for utforming av bruer, kulverter og
utfyllinger i og nær vassdragene, samt under driftsperioden. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket
ikke bidrar til å forverre miljøsituasjonen i vassdragene og peker spesielt på forholdet i Steinsfjorden.

Forholdet til fylkeskommunal eiendom

Fylkeskommunen er berørt av prosjektet som eier av Ringerike Folkehøgskole. Fylkeskommunens
eiendom l igger inntil dagens jernbanetrase på strekningen mellom Hønefoss stasjon og Tolpinrud, og vil
bli berørt av den nye planen ved økt trafikk samt eventuelt utvidet sikkerhetsområde/båndlagt område.

Fylkeskommunen ber om at konsekvenser av tiltaket og som be rører eiendommen forutsettes
kommunisert og drøftet med fylkeskommunen. Det forutsettes at det gjennomføres støyberegninger
iht. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T - 1442/2012 og at resultatene av dette
kommuniseres med fylkeskommu nen, samt hvilke tiltak Jernbaneverket eventuelt skal iverksette.



Andre forhold

Bærum kommune ønsker at det anlegges en stasjon som kan betjene nytt boligområde i Avtjerna -
området. I forslag til planavgrensning og planprogram er det ikke foreslått en ny st asjon her.
Fylkeskommunen vil ikke gå inn for at det planlegges en stasjon her på grunn et stopp her vil øke
reisetiden. Kostnaden med bygging av en stasjon i området vil gå utover totaløkonomien i prosjektet.
Videre vil et nytt boligområder i Avtjerna - omr ådet være i strid med vedtatt areal - og transportplan for
Akershus.

Konklusjon

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalget slutter seg til merknadene som fremkommer i
saksfremlegget.

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalgets vedtak og saksfremlegget ti l sammen utgjør
fylkeskommunens merknader til forslag til planprogram. Kommunal - og moderniseringsdepartementet
bes gjøre endringer i planprogrammet i tråd med fylkeskommunens merknader.

Fylkesrådmannen peker på at planarbeidet skjer i et godt samarbeid m ed kommuner, fylkeskommunen
og regionale myndigheter. Medvirkningen i forhold til grunneiere og berørte parter er også god.
Samarbeid og framdrift er bra innenfor alle tema som er under utredning.

Ringeriksbanen og ny E16 har stor nasjonal og regional be tydning. Reisetiden til Bergen med tog vil bli
redusert med ca. en time. Ringeriksregionen knyttes tettere til hovedstadsregionen og rask og
miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode vekstmuligheter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rin geriksbanen og E16 – Fellesprosjektet informasjonsside
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Vedtak i Ringerike kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 15. desember 2016
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati /Politisk -
styring/sru/#se:mote/moteid:5906/utvalgid:667

Vedtak i Hole kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 12. desember 2016
http://www.hole.kommune.no/getfile.php/3707950.1862.peuctcrtvv/Ringeriksbanen+og+E16+H%C3%
B8gkastet+ - +Ve - krysset+varsel+om+oppstart+av+planarbeid+%28L%29%28290114%29.pdf

Konklusjon

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt )



Saksframlegg

Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID

John - Morten Landrø 07.12.2016 FA - L12 15/2904

Saksnr Utvalg Type Dato
110/16 Kommunestyret PS 12.12.2016

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve - krysset varsel om oppstart
av planarbeid
Uttalelse til planprogram

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan - og bygningsloven

Underretning sendes:
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Buskerud Fylkeskommune
Jernbaneverket

Vedlegg:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

Rådmannens innstilling
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole kommune om at broløsningen f or E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvolle n "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utrede s nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i



kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

Kommunestyret - 110/16
12.12.2016 - Møte b ehandling :
Kristin F. Bjella (Sp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt "h" i rådmannens
innstilling:
"Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder boligeiendommer,
jordbruk, skogbruk og evt. private veier til bruk i anleggsperioden blir varslet og at
evt. avtaler skrives i god tid."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble med forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Kommunestyret :
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole komm une om at broløsningen for E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv . 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosje ktet medfører, må utredes nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i
kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

h. Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder
boligeiend ommer, jordbruk, skogbruk, og evt. private veier til bruk i
anleggsperioden blir varslet og at eventuelle avtaler skrives i god tid.

Saksopplysninger
Jernbaneverket varslet i brev datert 8.11.2016, oppstart av detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning, for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss.



Reguleringsplanar beidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges forslag til planprogram på høring.
Høringsfristen er satt til 10.01.2017.

Planprogrammet s kal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. pl an - og
bygningsloven § 4 - 1 annet ledd.
Dersom kommunestyret har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra
Hole kommune, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.

Vurderinger

Planavgrensning
Jernbaneverket gjorde Hole kommune oppmerks om på at adkomsten til boligområdet
Elstangen vil kunne bli berørt av den anbefalte linja. Det må planlegges ny adkomst til dette
boligområdet. Den varslede planavgrensningen gir ikke rom for dette. Kommunen er ikke
negativ til en utviding av planområdet i dette området, men vil gjøre oppmerksom på at Hole
kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for nye boligområder i samme
området. Denne legges nå ut på høring. Vi ber derfor om at planlegging for ny adkomstveg
samordnes med vegsystemet i forslag til kommunedelplan.

Marka
For Hole kommune er det meget viktig å verne om marka innenfor Markalovens
bestemmelser. Kommunen er kjent med at Jernbaneverket (FRE) vurderer flere alternative
tverrslag og deponiområder både innenfor og utenfor, Marka. For Hol e kommune er det ikke
ønskelig med anleggsarbeider i Marka.

Kommunen vil legge stor vekt på den ressurs som massene representerer og den
samfunnsnytten gjenbruk av massene kan gi. En deponering i Marka for senere gjenbruk, vil
medføre at omgivelsene påvirkes i en lengre periode enn selve tunnelarbeidene.

E16 bruene over Kroksund
Hole kommune viser her til tidligere vedtak i forbindelse med høring av Kommunedelplan for
E16 (SVV) og senere silingsrapporter (FRE), hvor kommunen ba om at E16 - brua legges
lengst mulig sør i Kroksund. Dette ut fra de konsekvenser en ser i driftsfasen og ikke minst i
anleggsfasen, i forhold til bebyggelsen i området og Hole kommunes institusjonsbygg i
Kroksund. (Kommer tilbake til dette senere).

Parallelloppdraget – utfylling i Sundvollbukta til stasjon m.m.
Hole kommune er meget godt fornøyd med at planprogrammet beskriver at det skal
igangsettes et parallelloppdrag for å se på mulig utvikling i området rundt Sundvollen.
Planprogrammet er tydelig på at områder som skal ivaret a funksjoner som naturlig inngår i
stasjonsområdet, skal reguleres som en del av planarbeidet. I området rundt stasjonen ses
det på mulighet for å fylle ut i vannet for etablering av stasjon, samt å kunne legge til rette for
sentrumsbebyggelse nær stasjone n.

Hole kommune ønsker, slik det er beskrevet i planprogrammet, å detaljregulere arealene
utenfor selve stasjonsområdet, slik at kommunen selv kan legge føringene for framtidig



arealbruk her. Men det er av stor betydning at den statlige planen regulerer hele det oppfylte
området slik at kommunen unngår nye utredninger før det kan detaljreguleres og bygges ut.
Det mest naturlige her, slik kommunen ser det, er at områdene utenfor stasjonsområdet
flatereguleres til sentrumsformål.

Høyde på bruene over Kroks und
Jernbaneverket har sett på alternative løsninger for brukryssingen over Kroksund, mht.
høyder. Med den stive horisontal kurvaturen samt det slake stigningsforholdet som
jernbanebrua må ha, vil konsekvensene ved valg av høyde, ha virkninger langt inn mo t Vik.
Kommunen vil påpeke at det er viktig å få belyst den fullstendige konsekvensen av dette.

Gamleveien 2 A (Sundjordet) og 2 B, Hole Bo og Rehab (Hole sykehjem),
Rudsødegården Bolig A og Bolig B
Det ble tidlig i prosessen kjent at to av Hole kommunes bofellesskap, Gamleveien 2A og 2 B,
vil kunne bli direkte berørt av Jernbanelinja over Kroksund. Videre at kommunens sykehjem,
Hole Bo og Rehab, og to bofellesskap for funksjonshemmede på samme tomt, vil være
utsatt for støy og annen uro, både i anleggsfa sen og i driftsfasen.

Brukerne ved boenhetene er sårbare og spesielt utsatt ved ytre påvirkning. Det er derfor helt
sentralt for kommunen at konsekvenser for brukerne ved sykehjemmet og de fire
bofellesskapene, blir grundig utredet både i forhold til anleg gssituasjonen og framtidig
driftsperiode. Det forutsettes her at fagpersoner i kommunen involveres i utredningsarbeidet.

Det må etableres ny lokalisering av bofellesskapene Gamleveien 2 A og 2 B, slik at disse
kan driftes uten ulemper fra anleggsarbeidene, allerede fra oppstart av disse.

Omlegging av kommunal infrastruktur
Hole kommune er fornøyd med at Ringeriksbanen og ny E16 kommer og med de muligheter
dette gir kommunen. Men vi ser også at en slik utbygging medfører stor omlegging av
kommunal infrastru ktur både midlertidig og permanent. Dette vil ha store økonomiske
konsekvenser for kommunens drift, både under anleggsperioden og på lang sikt.

De rent fysiske tiltakene med omlegging av tekniske installasjoner forutsettes det at
Jernbaneverket tar hånd om og bekoster.

K ommunen er ansvarlig for å ivareta kommunens innbyggere og å yte lovpålagte tjenester.
Vi ser allerede nå at det blir behov for styrket bemanning i forhold til omsorgstjenester, både
før, under og i en periode etter, anleggsperioden. I till egg kommer en rekke andre forhold
som eksempelvis økte utgifter ved omlegging av skoleskyss mv.

Hole kommune opplever i dag et stort påtrykk av folk som vil flytte til kommunen. Med
Ringeriksbanen og ny E16 forventer vi at dette vil øke ytterligere. Det vi l kreve store
investeringer både i teknisk og sosial infrastruktur. I en kommune med begrensede
ressurser, vil det være ekstra utfordrende å legge forholdene til rette og yte de lovpålagte
tjenestene.

Hole kommune ser videre at arbeidet med veg og bane et terlater seg et lokalt planbehov for
å knytte tiltakene godt sammen med omgivelsene, herunder lokalt veinett, regulering av
erstatningstomter for institusjonsbygg, næringsbygg og annen bebyggelse som blir berørt av
tiltaket og som må reetableres raskt. Det te ligger ikke til Jernbaneverket å håndtere, men bør
håndteres av kommunen. Som påpekt ovenfor er dette tiltak som er utfordrende for



kommunen både ressursmessig og økonomisk.

Vi kan ikke se at temaet kommunal infrastruktur er omtalt som et utredningsp unkt i
planprogrammet og vil be om at dette tas inn.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge Håndbok V712 (Statens vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Etter vårt syn tar ikke disse
metodene, i tilstrekkelig grad, opp forhold knyttet til de psykososiale sidene av en slik
anleggsgjennomføring. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Her viser vi til
Konsekvensutredningsforskriften, som er tydelig på at slike forhold skal vurderes på lik linje
med annet.

Planprogrammet bør også rydde i roller og ansvar i forhold til spørsmål omkring psykososiale
utfordringer. Hva tilligger Jernbaneverket (state n) og hva tilligger kommunen?

Rekreasjon og friluftsområder
Planprogrammet omtaler utredningsbehovet for nærmiljø og friluftsliv, kap 5.4.3. For Hole
kommune nevnes spesielt Kroksund, Bymoen, Mosmoen og Storelva. Dette er i dag områder
som er mye brukt lok alt, men som også er viktige for hele regionen. Hole kommune vil vise
til at det ligger flere rekreasjons - og friluftsområder innenfor korridoren det nå er varslet
oppstart av regulering for. Flere av disse områdene vil få en vesentlig større betydning i
årene fremover, etter hvert som kommunen vokser og trykket på rekreasjons - og
friluftsområdene øker.

Svendsrud natur og friluftsbarnehage ligger i dag på Bymoen. Her er barna i hovedsak er ute
på baser rundt i området hele dagen. Konsekvensene i forhold til støy og annet, i
driftsperioden vil være vesentlig å få utredet, likeledes hvordan situasjonen for barnehagen
vil bli under anleggsperioden. Planprogrammet må bli tydeligere på dette.

Vi ser at veg og bane kommer til å gjøre store inngrep i "indrefil eten" av kommunens
rekreasjon og friluftsområde på Bymoen og Mosmoen. Det som berøres her vil ut fra
kommunens vurdering vanskelig kunne skjermes på en slik måte at bruks og
opplevelsesverdiene vil kunne bevares. For Hole kommune er det derfor viktig at te maet
nærmiljø og friluftsliv også tas inn i kap. 6 "Særlig avbøtende og kompenserende tiltak".

Lokalt veinett
Den anbefalte linja for vei og bane vil kutte flere fylkeskommunale og kommunale veier. I
tillegg vil det etableres to nye kryss på ny E16 i komm unen som medfører at
hovedadkomstene til kommunesenteret og andre tettsteder endres. For Hole kommune er
det vesentlig at det interne veinettet blir opprettholdt på en god måte. For å finne de mest
hensiktsmessige trafikkårene i framtidig situasjon, bør de t gjennomføres en
trafikkmodellering. Kommunen må her involveres, og kan bidra med informasjon om
framtidige utbyggingsområder. Sammen med dette bør det ses på hvor framtidig gang - og
sykkelvegnett bør legges.

Det er tidligere nevnt at dagens E16 kan bli omklassifisert til fylkesveg. Dette må håndteres
tidlig i planprosessen slik at kommunen kan legge til grunn riktig vegklasse ved
omreguleringer langs dagens E16. Dette er spesielt viktig gjennom kommunesenteret Vik og



tettstedet Sundvollen, hvor det er ak tuelt med fortetting av dagens bebyggelse.

Kryss

Dagens kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør innlemmes i den
statlige planen. Dette krysset er i dag en begrensende faktor i forhold til videre utbygging i
Sundvollen. Ved at Sundvollen stasjon blir et kollektivknutepunkt vil trafikkforholdene og
kryssløsningen(e) her være vesentlig å få utredet. Tiltak for utbedring her må legges inn i
den statlige planen. Dette vil ha stor betydning for funksjonaliteten til
stasjonen/kollektivknutepunk tet.

Kommunen er av den klare oppfatning at det må etableres større kapasitet i krysset tidlig i
perioden, for å legge til rette for utviklingen i Sundvollen - området så snart som mulig.

Lokal utvikling

Planprogrammet åpner for at Jernbaneverket sammen med kommunene skal se på
muligheten for utvikling, spesielt i områdene rundt stasjon, kollektivknutepunkt og kryss.

For Hole kommune er det i tillegg viktig å se på hva skjer med dagens E16 gjennom Vik.
D enne ligger i dag som en stor barriere mellom kommunesenteret og Steinsfjorden. Med
dagens E16 som en fylkesvei vil det kunne være mulig å redusere barrierevirkningen, og å få
åpnet Vik mot fjorden. Planprogrammet må si noe om hvordan denne prosessen kan f ølges
opp, som for eksempel en mulighetsstudie som kommunen kan benytte senere ved
transformering/detaljregulering av området.

Massedeponier – statlig plan

Hole kommune ønsker å være tydelig på at alle deponier og anleggsområder skal reguleres
før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at lokalisering av deponiområdene ikke er avklart
og at dette vil komme som tilleggsreguleringer. Hole kommune er en kommune hvor
verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift på prosjektet vil kommunen anbefale at alle reguleringsplaner som har betydning for
prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Medvirkning

Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Hole kommune
er opptatt av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene.



Vider e er Hole kommune opptatt av å kunne delta aktivt i den videre planprosessen både fra
politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor være tydelig på dette og angi en
fast frekvens på informasjonen, spesielt til politisk nivå gjennom hele prosjek tperioden.

Prosess for å se på regulering av midlertidige anleggsområder for permanent
etterbruk.

Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Hole kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om muli g etterbruk av
disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og gjerne at det i den statlige planen
avsettes framtidig arealformål.

Annet

I kapittel 5 er det ikke alltid samsvar mellom beskrivelse i tekst av utredningsbehov og i
tabeller med utred ningsprogram. Her mener Hole kommune at dette må samordnes, slik at
det klart fremgår hva som skal utredes i neste fase.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at høringsuttalelsen over sendes Jernbaneverket.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Tine Svensen / 97622366 1 6/1 761 51 - 1 1 8.1 1 .201 6

Innspill fra kommuner i Buskerud til handlingsprogrammet for riksveger

201 8 - 2021 (23)

Transportetatenes forslag til N asjonal transportplan (NTP) 201 8 - 2029 ble lagt fram

29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og Avinors faglige anbefaleringer til

regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, og er en omtale av

de st ore prosjektene som transportetatene anbefaler for tiårs - perioden, samt forslag til

rammer for de øvrige programområdene innen transportsektoren. Stortingsmeldingen legges

frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i vårsesjonen 201 7 .

Den neste fasen i a rbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter til et h andlings -

program i den første fire - årsperioden 201 8 - 2021 (23) . Handlingsprogrammet er en fordeling

av rammene avsatt til de øvrige programområdene, og vil ta opp i seg de endringer som

følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling.

Vi ønsker innspill fra kommunene til arbeidet med hand lingsprogrammet for riksveg 201 8 -

2021 (23) . Riksvegnettet er delt inn i tran sportkorridorer og ruter, og riksvegrutene som

strekker seg gjennom Buskerud e r følgende:

Transportkorridor 2 Oslo - Ørje/Magnor
Rute 2: E16 og rv.35

Transportkorridor 3 Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger
Rute 3: E18 og rv.23

Transportkorridor 5 Oslo - Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø
Rute 5a: E134
Rute 5b : Rv.7 og rv.52
Rute 5c: E16
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De økonomiske rammene blir tildelt på bakgrunn av behovet per riksvegrute, og blir derfor

vurdert på tvers av fylkes - og regiongrenser.

Hand lingsprogrammet for riksveg 201 8 - 2021 (23) vil ta utgangspunkt i de samme

programområdene som tidligere:
Store prosjekter
Utbedringstiltak
Tilrettelegging for gående og syklende
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak
Kollektivtrafikktiltak og universell utforming
Servicetiltak
Tiltak for å ta igjen f orfall

Vi anbefaler at det listes opp ønskede tiltak per rute/riksveg, så vil vi i etterkant sortere

innspillene etter programområder. Det viktigste er at kommunene kommer med innspill til

det dere oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksveg nettet , både i og utenfor

egen kommune. Vi ber også om at det opplyses om innspillene er politisk forankret.

Frist for tilbakemelding er 1 .februar 201 7 .

Med hilsen

Hans Jan Håkonsen

Avdelingsdirektør, Vegavdelingen Buskerud

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Likelydende brev sendt til

Drammen kommune, Engene 1 , 3008 DRAMMEN

Flesberg kommune, Lampelandhagan 7, 3623 LAMPELAND

Flå kommune, 3539 FLÅ

Gol k ommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL

Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL

Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 HEMSEDAL

Hol kommune, Ålmannsvegen 8, 3576 HOL

Hole kommune, Viksveien 30, 3530 RØYSE

Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1 , 3475 SÆTRE
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Kongsberg komm une, Postboks 1 1 5, 3602 KONGSBERG

Krødsherad kommune, Kommunehuset, 3536 NORESUND

Lier kommune, Postboks 205, 3401 LIER

Modum kommune, Postboks 38, 3371 VIKERSUND

Nedre Eiker kommune, Postboks C, 3051 MJØNDALEN

Nes kommune i Buskerud, Rukkedalsvegen 46, 35 40 NESBYEN

Nore og Uvdal kommune, Sentrum 1 6, 3630 RØDBERG

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS

Rollag kommune, Rollag kommunehus, 3626 ROLLAG

Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN

Sigdal kommune, 3350 PRESTFOSS

Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 HOKKSUND

Ål kommune, Torget 1 , 3570 ÅL



Fra: Håkonsen Hans Jan Æhans-jan.hakonsen@vegvesen.noÅ 

Til: Ole Einar Gulbrandsen ÆOle.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.noÅ 

Kopi: Hagerup Anders Olav Æanders.hagerup@vegvesen.noÅ; Linda Engstrøm ÆLinda.Engstrom@ringerike.kommune.noÅ; Svensen Tine 

Ætine.svensen@vegvesen.noÅ; Linda Engstrøm ÆLinda.Engstrom@ringerike.kommune.noÅ 

Sendt: 09.01.2017 09:21:14 

Emne: SV: Innspill fra kommuner i Buskerud til handlingsprogrammet for riksveger 

Vedlegg:  

Hei! 

 

Jeg viser til mail av 6. januar og telefonsamtale med EngstrC8m i dag.  Det gC%r helt fint om dere sender inn rC%dmannens saksfremlegg innen 

fristen 1 . feb. for sC% C% ettersende politiske vedtak sC% fort mC8teprotokoll er klar. 

 

 

 
        Med hilsen 

Hans Jan HC%konsen 

       avdelingsdirektC8r 
Vegavdeling Buskerud  

Postadresse: Statens vegvesen Region sC8r, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 
BesC8ksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN 
Telefon: &§43;47 32214501  Mobil: &§43;47 90831758  e-post/Lync: hans-jan.hakonsen@vegvesen.no 

www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljC8 - spar papir. Trenger du C% skrive ut denne e-posten?  

 



 

 

 

Fra: Ole Einar Gulbrandsen Æmailto:Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.noÅ  

Sendt: 6. januar 2017 14:48 

Til: HC%konsen Hans Jan <hans-jan.hakonsen@vegvesen.no> 

Kopi: Hagerup Anders Olav <anders.hagerup@vegvesen.no>; Linda EngstrC8m <Linda.Engstrom@ringerike.kommune.no> 

Emne: VS: Innspill fra kommuner i Buskerud til handlingsprogrammet for riksveger 

 

Hei. 

Viser til epost under med C8nske om utsettelse av innsending av innspill. 

Pga. skrivefrister er det fint om  vi fC%r svar i lC8pet av denne uken, uke 1. 

  

Mvh 

  

Ole Einar Gulbrandsen  

Siv.Ing/Msc 
Ringerike kommune 
MiljC8- og arealforvaltning, ABY 
ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
M 94 15 90 25 



  

  

  

Fra: Linda EngstrC8m  
Sendt: 3. januar 2017 12:47 
Til: firmapost@vegvesen.no 
Kopi: Grethe Tollefsen; Ole Einar Gulbrandsen 
Emne: Innspill fra kommuner i Buskerud til handlingsprogrammet for riksveger 

  

Hei 

  

Ringerike kommune mottok den 18.11.2016 og registrerte den 21.11.2016 en invitasjon til C% komme med innspill pC% tiltak til 

handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021, med frist for innsendelse 01.02.2017.  

  

Pga. skrivefrister til politiske mC8ter ser vi at politisk behandling av denne saken ikke vil finne sted fC8r fristen gC%r ut den 1. feb. Vi tar sikte 

pC% C% fremme saken i mC8te i Hovedutvalg for miljC8- og arealforvaltningen den 6. feb. og videre behandling i Formannskapet 21. feb.  

  

Derfor lurer vi pC% om vi kan sende inn rC%dmannens saksfremlegg innen fristen 1 . feb. for sC% C% ettersende politiske vedtak sC% fort 

mC8teprotokoll er klare. Trolig vil disse vC&re klare rundt 25. feb.    

  



Pga. skrivefrister er det fint om  vi fC%r svar i lC8pet av denne uken, uke 1. 

  

Med vennlig hilsen 

  

Linda EngstrC8m 

Arealplanlegger 

Areal- og byplankontoret 

Ringerike kommune 

40 80 42 23 
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