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Arkivsaksnr.: 19/1875-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 06.05.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 18/4361-9   Arkiv: PLN 999  

 

0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 2), 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. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: Deler av gjeldende 

reguleringsplan 295 Killingtjern 1, vedtatt 28.08.2003, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_374 Killingtjern 2. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, som er i tråd med gjelde 

kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011. 

 

Planområdet vil bli utvidet mot sydvest og omfatte 

1. Adkomstvei fra eksisterende reguleringsplan 295_ Killingtjern 1. 

2. Tomt nr 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor reguleringsplan Killingtjern 1_ 295, som 

planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål og utleiehytter.  

3. Tomt merket som 114 i plankartet (kombinert formål næring/utleiehytter). Dette er en 

gammel tomt fra bebyggelsesplan fra 1970-tallet som er ferdig oppmålt og avmerket på 

kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere. 

 

Det er lagt opp til 17 tomter som er regulert til fritidsbebyggelse. 

 

Forslagstiller legger fram 2 alternative forslag, hvor en av dem blir lagt ut til høring. 

Disse har egne plankart og bestemmelsen, mens planbeskrivelsen er den samme til begge.  
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Alternativ 1 

Det foreslås at 5 tomter (nr 127, 129, 130, 131 og 132) skal tillates å bygge leilighetsbygg opp 

til 4 leiligheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i hver etg. Disse tomtene ligger noe lavere i 

terrenget enn de øvrige tomtene som ligger bak.  

Utbygger vil legge ut dette alternativet, siden det er et marked i Norge på ca 10 % som 

etterspør leilighetshytter. Dette er en løsning som passer godt for både eldre hyttekjøpere, 

enslige, men også barnefamilier. Siden leiligheter blir noe rimeligere enn frittliggende hytter og 

det blir mindre vedlikehold. I forhold til andre steder hvor utbygger velger større 

leilighetsbygg, er det ønskelig med mindre leilighetsbygg (maks 4 leiligheter pr. bygg i 2 plan) 

som dominerer mindre i landskapet. 

 

Alternativ 2 

Er å bygge tradisjonelle enkelt hytter m/ bod, og åpne for at tomt 127 og 130 kan bygges som 

tun tomter. 

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planprosessen har vært langvarig, 

både før kommunedelplanen ble vedtatt i 2011, og etterpå hvor avklaring mht krysset på 

Ringmoen stoppet reguleringsplanprosessen. Vår /sommer 2016 ble det avklaring i forhold til 

krysset, og planarbeidet kunne gjenopptas. Forslag til ny reguleringsplan Killingtjern 2, 

alternativ 1 og alternativ 2 holder seg innenfor kommunedelplanen, samt det er justert å ta med 

tomt 114 og tomt 101 i reguleringsplan 295 Killingtjern, vedtatt 28.08.2003.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er ubebygd   

 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Ole Gamkinn 28.03.2019.    

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart (2 alternativer) 

- Reguleringsbestemmelser (2 alternativer) 

- Planbeskrivelse 

- Skissetegninger til leilighetsbygg og garasje m/leiligheter 

- Tverrprofil til alternativ 1 og 2 

- ROS sjekkliste 

- VA-plan 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Killingtjern AS er forslagstiller.  
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Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 295-01 Killingtjern fra 28.08.2003 

(gnr/bnr 293/182). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til fritidsbebyggelse. 

Resterende del av planområdet er i dag uregulert, men avsatt til fritidsbebyggelse i 

kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 293/1, samt tomt nr 101 gnr/bnr 293/182. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 11.05.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 15.05.2012, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

Kort oppsummering: Nasjonale føringer blir ivaretatt mht friluftsliv, landskap, naturmangfold 

og energi. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget.  

 

Buskerud fylkeskommune, 21.06.2012 

Kort oppsummering: Må foreta en registrering av automatiske fredete kulturminner, siden det 

er lite opplysninger i våre arkiv om automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet. 

 Rådmannens kommentar: Det er utført arkeologisk undersøkelse, hvor det ikke ble 

funnet automatiske fredete eller nyere tids kulturminner. Rapport ligger vedlagt. 

 

Statens vegvesen, 02.07.2012 

Kort oppsummering: Planområde skal bygge på kommunedelplan, samt krav til nytt kryss ved 

Ringmoen. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget, 

samt at krysset ved Ringmoen ble ferdigstilt vår/sommer 2016. 

 

 

Varsel om innsigelse 

Det har ikke kommet inn noe varsel om innsigelse. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  
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Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad 

15.05.2012, med høringsfrist 01.07.2012. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Alternative løsninger 

Det er ønske fra tiltakshaver å legge fram 2 alternativer, hvor en av dem blir sendt på høring. 

 

Alternativ 1 

Det foreslås at 5 tomter (nr 127, 129, 130, 131 og 132) skal tillates å bygge leilighetsbygg opp 

til 4 leiligheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i hver etg. Disse tomtene ligger noe lavere i 

terrenget enn de øvrige tomtene som ligger bak.  

Utbygger vil legge ut dette alternativet, siden det er et marked i Norge på ca 10 % som 

etterspør leilighetshytter. Dette er en løsning som passer godt for både eldre hyttekjøpere, 

enslige, men også barnefamilier. Siden leiligheter blir noe rimeligere enn frittliggende hytter og 

det blir mindre vedlikehold. I forhold til andre steder hvor utbygger velger større 

leilighetsbygg, er det ønskelig med mindre leilighetsbygg (maks 4 leiligheter pr. bygg i 2 plan) 

som dominerer mindre i landskapet. 

 

Alternativ 2 

Er å bygge tradisjonelle enkelt hytter m/ bod, og åpne for at tomt 127 og 130 kan bygges som 

tun tomter. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak 

1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 1), sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Det er foreslått å legge til rette for 17 hyttetomter og 2 tomter med kombinertformål 

næringsformål og utleiehytter på Killingtjern 2. Det er lagt fram 2 alternativer hvor alternativ 1 
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legger opp til 5 av de 17 tomtene er foreslått til leiligheter, hvor det er opptil 4 leiligheter pr. 

hytte med maks 2 leiligheter i hver etasje. Alternativ 2 er at alle 17 tomtene blir oppført med 

tradisjonelle frittliggende fritidshytter m/bod. Hvor 2 tomter med mulighet for tun tomt, samt 5 

tomter med mulighet for ramloft/oppstugu. 

Det med leiligheter er en ny utbyggings struktur som ikke fins på Vikerfjell. Dette vil bryte 

med utbyggings struktur som man finner på resten av Vikerfjell, hvor det er godt etablert med 

frittliggende fritidsbebyggelse. Bygningshøyden for etablering av leiligheter vil også øke med 

tillat høyde på gesims inntil 6,2 m og tillat høyde på møne inntil 8,2 m. Hvor frittliggende 

fritidsbebyggelse ligger på høyde for gesims inntil 3,2 m og høyde for møne inntil 6,0 m. Disse 

leilighets-byggene vil bli mere dominerende i landskapsbilde enn etablering av tradisjonell 

fritidsbebyggelse. Selv om tomtene som leilighetene er planlagt på, ligger på en hylle i terrenget 

med høyde i bakkant.  

 

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i Kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Planområdet er utvidet mot sydvest, hvor tomtene for kombinertformål er tatt inn. 

Tomt nr 101 ligger inne i eksisterende reguleringsplan 295 Killingtjern og tomt 114 ligger inne 

en bebyggelsesplan fra 1970-tallet. Disse 2 tomtene er tatt med for å få en mere helhet i planen, 

og for å kunne tilby et komplett service/servering/overnattingssenter for både hytteeiere og 

andre turister. Dette vil også gjøre det letter å opprettholde bærekraftige arbeidsplasser i 

området.  

 

Det er valgt å stramme inn i bestemmelsen angående det med lysforurensning. Ved å legge til 

at lys kilde skal begrenses til hovedinngang og boder på bakkeplan. Dette for å unngå lys i 

gesims og at hytteeiere lyser opp hele hytta. Dette er noe som rådmannen har blitt bevisst på i 

form av befaring og tilbakemelding fra andre hytteeiere, som ikke ønsker denne type 

lysforurensning i fjellet. Med denne tilleggsteksten vil det blir lettere å følge opp og håndheve 

den uønsket lysforurensningen.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent. 

 

 

Infrastruktur 

Adkomst inn til planområdet går fra Fv172, via Elsrudsetervegen og Skarrudsetervegen inn på 

Killingtjernveien. Dette er godt opparbeidete veier fram til reguleringsplan 295 Killingtjern og 

det vil bli opparbeidet ny vei inn til nytt planområdet, 375 Killingtjern 2. Strøm er ført fram til 

området Killingtjern 1 tidligere. Det blir innlagt vann fra fjellborrede fellesbrønner, og det blir 

toalettløsning med Jets vacuumtoalett i tette tanker som blir tømt av septikbil, samt at gråvann 

går i Jets mini gråvannsrenseanlegg. 

 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Med hensyn til naturmangfoldloven §§ 8-12, er det ikke funnet opplysninger som viser at 

tiltaket vil ha vesentlig negativ virkning på naturmiljøet. Skogbruket i området har lav til 

middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 

Planområdet ivaretar sti opp til Skarrudkollen, ved å etablere LF5. 
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Konsekvensutredning og ROS-analyse 

De ulike temaene er gjennomgått i sjekklista for risiko og sårbarhet, og det ble ikke funnet 

nødvendig å utdype disse noe mer. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Killingtern 2 på Vikerfjell. Planene kan gi positive 

ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et utgangspunkt i denne sammenheng og det er kontinuerlig 

etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslos nærmeste høyfjell.  

 

Rådmannens forslag er å legge alternativ 2 ut på offentlig ettersyn. Dette begrunnes med at ved 

alternativ 1 vil det åpnes for en ny utbyggings struktur som ikke eksisterer på Vikerfjell, samt 

at denne type bebyggelse vil være mere ruvende i landskapsbilde en nærliggende bebyggelse.  

I reguleringsplan for Tosseviksetra, vedtatt 25.02.2016, ble det avsatt et område til 

leiligheter/enkelthytter. Dette området er tiltenkt for utvikling av tettetere bebyggelse for 

utleie. Disse leilighetene vil være noe lavere en det som åpnes for i alternativ 1, Killingtjern 2. 

Det er ikke per.dags dato satt i gang arbeid med å bygge ut dette området. Rådmannen 

anbefaler at dette bør bygges ut først på Tosseviksetra før det åpnes for leilighetsbygg andre 

steder på Vikerfjell. Dette også for å se om etterspørselen er til stede.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget (alternativ 2) 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdet markert med rødt 

2. Forslag til plankart (alternativ 1) 

3. Forslag til plankart (alternativ 2) 

4. Forslag til reguleringsbestemmelser (alternativ 1) 

5. Forslag til reguleringsbestemmelser (alternativ 2) 

6. Planbeskrivelse 

7. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

b. Buskerud fylkeskommune, 21.06.2012 

c. Statens vegvesen, 02.07.2012 

8. ROS sjekkliste 

9. VA-Plan 

10. Tverrprofil alternativ 1 

11. Tverrprofil alternativ 2 

12. Foreløpig skissetegninger til leilighetsbygg og garasje m/leiligheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ass. Rådmann: Terje Dalen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 16/1105-57   Arkiv: PLN 423  

 

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - fastsetting av 

planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Formannskapet (Strategi og plan) fastsetter planprogram for 0605_423 detaljregulering 

for Vestsiden massedeponi, datert 09.04.2019. Planprogrammet fastsettes iht. plan- og 

bygningslovens § 12-9 og 14-2, og forskrift om konsekvensutredning § 6.  

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.  

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for et større, regionalt massedeponi for inert 

avfall*. Massedeponiet er tenkt etablert i nær tilknytning til Vestsiden pukkverk. Pukkverkets 

utstyr og system vil bli brukt for kontroll og mottak av masser. Ferdig oppfylt terreng skal 

opparbeides som fulldyrket mark, med etterbruk som landbruksformål.  

 

Det kom totalt inn 16 uttalelser til oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram. Merknadene omhandler hovedsakelig boforhold (støy, støv, innsyn til deponiet), 

åpningstider, sluttdato for deponiet, friluftsområder, bekkelukking, tap av dyrka mark og 

forurensning. Temaene som omtales i merknadene er innenfor planprogrammets hovedtemaer, 

og vil være viktige i utredningsarbeidet for planforslaget. 

 

Rådmannen mener at revidert forslag til planprogram er tilstrekkelig godt gjennomarbeida, og 

at de temaer som må utredes i prosessen er godt ivaretatt. 

 

 
* Inert avfall omfatter lett forurensede masser, og er definert på følgende måte i avfallsforskriftens § 

9-3 pkt. g): «avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. 

Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke 

biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan 

medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets totale 
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utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være 

ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller 

grunnvann».  

 
Figur 1: Lokalisering av planområdet, Heradsbygda/Oppenåsen. Svart linje representerer 

planområdet, mens rød linje er antatt deponiavgrensing. For flere kart over planområdet, se 

panprogrammet s. 3 og 5.  

 

 

Bakgrunn 

Forslagstiller mener det er et stort behov for godkjente deponiplasser for inert avfall i 

Ringeriksregionen. Dette skyldes stor anleggsaktivitet og sterk vekst både i bolig, næring og 

infrastrukturutbygging. Denne veksten vil fortsette og vil gi et økende behov for å ha 

godkjente deponiplasser framover.  

 

Deponiområdet omfatter et dal-landskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag av 

dyrka mark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til 

golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom LNF-

område i kommuneplanens arealdel. Det er ikke registrert kvikkleiresoner i deponiområdet. 

Rett øst for planområdet er det registret en kvikkleiresone «862 Kile».   

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller   John Myrvang AS  
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Fagkyndig Feste NordØst as, ved senior- landskapsarkitekt Helge Bakke og 

senior-arealplanlegger Petter Hermansen 

Eieropplysninger   Gnr/bnr 52/4 eies av Asle Oppen 

Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt 

mellom Oppen gård (gnr/bnr, 52/4) og John Myrvang AS. John 

Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og grunneier 

stiller seg positiv til tiltaket. 

Arealstørrelse Planområdet har et totalt areal på 701,8 daa. Massedeponiet vil 

omfatte et areal på ca. 280 daa, med mulighet for deponering av 

ca. 4,5 mill. m3.  

Arealformål Massedeponi med etterbruk som landbruksformål (Kombinert 

bebyggelse og anleggsformål med andre angitte hovedformål – 

1900 – øvrige anlegg/LNF)  

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype   Privat detaljregulering 

 

Vurderinger av deponiet 

Areal avsatt til massedeponi er på ca. 280 daa med mulighet for deponering av ca. 4,5 mill. m3. 

Tiltaket vil tilrettelegge for at lastebilene kan kjøre med last begge veier. All masse som skal 

deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), videre inn i 

deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing ved 

deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot bebyggelsen i 

øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser for drenering av vann i grunnen 

(vann under fremtidig deponi). Bekkene i deponiområdet er for det meste lite vannførende. 

Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør mot nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til 

1:10. Eksisterende matjord, og tilkjørt matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke 

(matjordlag) på ferdig oppfylte områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210, 

som vil følge den hellende topografien i dalen. Endelig utforming av deponiet vil avklares, 

beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og landbruksfaglig kompetanse. 

Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe skogbruk. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 20.06.2016 (bh nr. 58/16) i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet 21.06.2016 (bh nr. 149/16). Se vedlegg for saksframlegg 

og saksprotokoll. 

 

Det ble fattet følgende vedtak i Formannskapet 21.06.2016, (bh nr. 149/16): 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi.  

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for VESTSIDEN 

MASSEDEPONI.  
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4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng  

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16.  

6. I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i 

umiddelbar nærhet av anlegget er derfor ønskelig. HMA ber derfor rådmannen i 

samarbeid med vei/bane prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere 

overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E-16.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Planprogrammet 

Feste NordØst as har utarbeidet planprogrammet på vegne av John Myrvang AS.  

Planprogrammet skal være et dynamisk verktøy for planarbeidet. Som et minimum må 

planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for 

medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i konsekvensutredning. Det er viktig 

at planprogrammet er utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført 

planarbeid er utført i samsvar med planprogrammet.  

 

Forslagstiller foreslår å konsekvensutrede følgende i planprogrammet.  

 Grunnforhold 

 Naturmiljø/biologisk mangfold  

 Kulturminner 

 Naturressurser/Landbruk (en matjordsplan skal utarbeides før 1. gangs behandling) 

 Masseberegninger 

 Trafikk 

 Støy og støv 

 Barn og unge/friluftsliv 

 Næring og sysselsetting 

 Overvåking 

 Risiko og sårbarhet 

 Avbøtende tiltak (spesielt mens anlegget er i aktiv drift) 

 

Merknader til oppstart og forslag til planprogram 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 01.07.16, med en tilleggsvarsling for uteglemte naboer ved 

brev datert 24.10.2016. Oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram ble kunngjort i Ringerikes Blad 02.07.2016, samt på kommunens nettside. Det 

kom inn totalt 16 uttalelser. Uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2.  

 

Hovedtrekkene i merknadene presenteres her oppsummert tematisk  

Støy/støv 

Mange av merknadene fra naboer handler om nedsatt bokvalitet som følge av et massedeponi. 

Det er spesielt økt støy- og støvutslipp som blir fremhevet. Det vises til allerede 

støyproblematikk fra Vestsiden pukkverket og flishoggeren til Viken skog. 

 



  Sak 39/19 

 

 Side 15 av 47   

 

Tungtrafikk/adkomstvei 

Det er knyttet bekymring rundt massiv øking av tungtrafikk i området. Naboer påpeker også at 

krysset E16/Vestre Årdal ikke kan belastes med mere støy. Statens vegvesen er betenkte på 

adkomstvei via fv. 172 og E16 ved Follum. Krysset ved Follum er i dag ulykkesutsatt, og 

Statens vegvesen ønsker ikke å merbelaste krysset.  

 

Turområde/rekreasjon 

Merknader fra berørte naboer påpeker at Oppenåsen er mye brukt som tur og 

rekreasjonsområde. Grusveier, skiløyper og stinett gjør området særlig attraktivt for turer og 

trening for mange, både vinter og sommer. Stinettet i Oppenåsen er inngangsporten til DNT 

sitt stinett mot Vassfaret og videre opp mot Jotunheimen. Det er også flere 

kulturminneinteresser både innenfor og utenfor planområdet som det må tas hensyn til i det 

videre planområdet. Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere fylkesmannen i Buskerud) 

understreker at det er viktig å legge til rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig og i kort 

avstand fra byer, tettsteder og egen bolig.  

 

Forurensning 

Fylkesmannen minner om viktigheten av at massene, som skal deponeres, tilfredsstiller krav til 

renhet. Planbestemmelsene bør inneholde krav om rutiner for kontroll av massene som mottas. 

Kvalitet og mengde skal dokumenteres. Flere merknader fra naboer omhandler lukt som følge 

av deponering av jord og forurensede masser.  

 

Bekkelukking 

Fylkesmannen og NVE bemerker at bekkelukking bør unngås. Åpne bekker er mindre 

ømfintlige for flomskader, samt at bekkedragene skaper variasjon i landskapet og det er mange 

dyr og planter som er knyttet til disse. I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap frarådes 

det å legg bekkene innenfor planområdet i rør under massedeponiet. Videre må flomføring og 

evt. konsekvenser ved stor vannføring utredes. Det må vurderes alternativer til bekkelukning, 

da dette kan få store konsekvenser for naturmangfold. NVE må vurdere om tiltaket er 

konsesjonspliktig.  

 

Ferdigstillelsesdato av massedeponiet og åpningstid 

Flere merknader etterspør når deponiet er ferdig oppfylt og avsluttet. Åpningstid blir også 

fremhevet som viktig for naboer, hvor det fremheves at åpningstid ikke bør være utover normal 

arbeidstid (kl. 8.00 -16.00), og stengt lørdag og søndag.  

 

Oppdyrking  

En merknad setter spørsmålstegn om hvorvidt det totale arealet dyrket mark vil øke med 

planforslaget, og hevder at deponiet skal etableres på eksisterende innmark og åkerjord i god 

hevd.  

 

Etablering av massemottak 

Mange av merknadene fra offentlige instanser understreker viktigheten av å se behovet for 

massemottak i et helhetlig perspektiv. Videre påpekes det at massedeponiet i kommunen ikke 

bør etableres før det foreligger en kommune(del)plan eller at utredningene i forbindelse med 

fellesprosjektet er ferdige.  
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Varsel om innsigelse 

NVE har varslet innsigelse til planen dersom tiltaket medfører nevneverdige negative 

konsekvenser for allmenne interesser. Dette er hensyntatt ved å unngå bekkelukking og heller 

legg om bekkeløpet med infiltrasjonsdammer. Det etableres bratte skråninger ned mot deponiet 

for å lede støy i størst mulig grad oppover og vekk fra boligbebyggelsen. Eksisterende lysløype 

legges om midlertidig og permanent.  

 

Endringer i planprogrammet etter oppstart 

De viktigste endringene er følgende: 

 Oppdatert planprogrammet til dagens situasjon, vedtatt kommuneplan 31.01.19.  

 For å sikre håndtering av de dyrkbare matjordresursene skal det utarbeides en 

matjordsplan iht. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA av 22.12.2016), 

inkludert i planprogram delkapittel 3.2 og 4.1. 

 Kapittel 3 i planprogrammet utvides med:  

o Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

o Den europeiske landskapskonvensjonen  

o Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet  

o St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand  

o St. meld. nr 18. (2015-2016) Friluftsliv  

o Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2019-2030 ble vedtatt 31.01.2019. Vedtatt 

kommuneplan for Ringerike viser at planområdet omfatter arealer med eksisterende 

reguleringsplaner (nr.306-02 Hønefoss golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk), samt LNF 

område mellom de to reguleringsplanene. 

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket har ingen negative økonomiske konsekvenser (utgifter) for Ringerike kommune. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 5.2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Det vil bli mulig å komme med innspill ved høring og offentlig 

ettersyn, i tillegg vil det også bli arrangert åpne informasjonsmøter.  

 

Første åpne informasjonsmøte ble holdt november 2016, og omhandlet forslag til planprogram 

og mottatte innspill knyttet til varsel om oppstart. Det andre åpne informasjonsmøtet vil 

presentere og informere om forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Det tredje 

møtet vil omfatte informasjon om revidert planmateriale. 
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Rådmannens vurdering 

Vurdering av planprogrammet 

Et hovedtrekk ved merknadene fra berørte privatpersoner og organisasjoner, er at de etterspør 

dokumentasjon på forhold som ikke foreligger på et så tidlig tidspunkt i planprosessen, og 

mener at dokumentgrunnlaget i denne høringsrunden er «mangelfullt». Eksempler på dette er 

påvirkning av vassdrag ved etablering av massemottak, støv – og støybelastning for 

naboeiendommer, avbøtende tiltak og hvordan tiltaket vil påvirke turområder. Hensikten med 

et planprogram er å beskrive hvordan planprosessen skal gjennomføres, og hva som skal 

utredes. Momentene som blir påpekt i merknadene er viktige tema i utredningsarbeidet for 

planforslaget.  

 

Planprogrammet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med 

planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, lover og forskrifter, 

overordnede føringer og utredningstemaer. De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i 

naturmangfoldloven, av 19.06.2009, anses å bli ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå 

foreligger. Se planprogrammet kapittel 3.1.  

 

Transportavstand er kostnadsdrivende og det er derfor viktig at det tilrettelegges for gode 

logistikk-systemer med kortreiste deponi for overskuddsmassene innad i kommunen. 

Planområdet ligger inntil eksisterende pukkverk, noe som vil gi en miljøgevinst med transport 

av deponimasser inn til området, og transport av ferdigmasse (fra deponi og Vestsiden 

pukkverk) ut av området.  

 

Støy/støv 

Støy, støv og luftforurensing skal utredes i den videre planprosessen, og må forholde seg til 

retningslinjer for støy og støv i arealplanleggingen (hhv. T-1442/2016 og T-1520). 

 

Tungtrafikk/adkomstvei 

Det skal utarbeides en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for 

myke trafikanter vil komme frem gjennom denne. Grunnet deponiet sin plassering i tilknytning 

til Vestsiden Pukkverk vil det være mulig for lastebilene å kjøre med last begge veier.  

 

Turområde/rekreasjon 

De negative konsekvensene for friluftsliv må, i det videre planarbeidet, vurderes opp mot de 

positive konsekvensene tiltaket eventuelt vil ha. Avbøtende tiltak bør opparbeides der det er 

nødvendig. Det er planlagt å legge om eksisterende lysløype midlertidig og permanent.  

 

Forurensning 

Mottakskontroll sikres i planbestemmelser, deponiet åpner opp for mottak av inert avfall.  

 

Bekkelukking 

Bekkefarene/bekkene skal ikke legges i rør. Hydrologiske forhold skal utredes i 

konsekvensutredningen. 

 

Ferdigstillelsesdato og åpningstid 

Tid for ferdigstilling/ferdig oppfylling av deponiet vil avklares i forbindelse med planprosessen 

og trafikkanalyse. Planområdet vil få en etappevis istandsetting til landbruksformål. Åpningstid 

er tenkt å samsvare med Vestsiden pukkverk (kl. 7.00-16.00). 

Oppdyrking  
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Det skal utarbeides en matjordplan, som skal følge planforslaget til 1. gangsbehandling.  

 

Etablering av massemottak 

Det er planlagt store samferdselsprosjekter i regionen. Gjennom planprosessen har forslagstiller 

vurdert om Vestsiden massedeponi kunne være aktuell for mottak av overskuddsmasser fra 

fellesprosjektet (utbygging av ny Ringeriksbane og E16). Uttalelser til oppstartsvarselet har 

klargjort at dette er mindre aktuelt. Fellesprosjektet har gjennomført en egen utredning for 

massehåndtering, hvor det er tenkt mottak for overskuddsmasser ved Lorangmyr/Avtjerna, 

Brenna, Brakamyr og Nordlandsdalen. Det er ikke planlagt for overskuddsmottak i Ringerike 

kommune, men det er et stort behov for bergmasser til fyllinger på Mælingen og i Hønefoss. 

Det er fremdeles noe usikkerhet vedrørende overskuddsmasser fra fellesprosjektet ettersom 

planen ikke er vedtatt og miljøvernmyndighetene på nåværende tidspunkt ikke har gitt tillatelse 

til deponiene. Et ferdig regulert mottak for overskuddsmasser kan uansett være positivt for 

fellesprosjektet. 

 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et tilstrekkelig grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen mener 

at planprogrammet legger opp til at de nødvendige utredningene skal utføres, og kan fastsettes. 

Etter merknadsgjennomgangen er planprogrammet noe endret og rådmannen mener det er 

riktig å fastsette dette politisk. Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-9. 

 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til planprogram, datert 09.04.19 

2. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer 

3. Uttalelser (alle uttalelser listet opp) 

4. Saksfremlegg til oppstart av planarbeid 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeid 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.04.2019 

 

 Rådmann: Tore Isaksen   

  

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 17/2721-68   Arkiv: PLN 436  

 

0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh., 

eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles 

med dokumentert ikke forurensede gravemasser. 

 

4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden 

baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i 

oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det 

alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.  

 

5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 

 

  

 

Sammendrag 

Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende 

uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende 

innfylling av ikke forurensa gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) etter endt drift.  

Planområdet er på totalt 280 daa og omfatter fremtidig uttaksområde, dagens adkomstvei, 

rigg- og vektområdet. Eksisterende uttak er ikke innlemmet i planen, da dagens uttak og 
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innfylling på eksisterende område avsluttetes i løpet av 2019. Skaaret Landskap AS vil drive 

uttaket, etter avtale med grunneier.  

 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 33 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til 

masseuttak og dermed i tråd med gjeldende plan. Uttaksområde i planforslaget tilsvarer et 

volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til 66 moh, og 

minimum 0.5 m over grunnvannsnivå. Både den geohydrologiske rapporten og 

naturmangfoldsrapporten, begge utarbeidet av Cowi, fastslår at grusuttaket med etterfølgende 

innfylling av ikke forurensede gravemasser ikke vil få negative konsekvenser for Lamyra, når 

rapportenes anbefalinger følges. 

 

Temaer som i tråd med planprogrammet har blitt utredet i planprosessen:  

 Fagrapporter:  

o Hydrogeologisk konsekvensvurdering (grunnforurensning) 

o Naturmangfold (med hensynet til de miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven) 

o Arkeologisk rapport 

o Støyrapport  

 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk (friluftsområder)  

 Barn og unges interesser 

 Støy og støv  

 Trafikkforhold: massetransport og trafikksikkerhet 

 Landskapshensyn 

 

 

Bakgrunn 

Til orientering het detaljreguleringen 436 Lamoen 2 ved politisk oppstart i januar 2018 (bh. nr 

2/18). I det videre planarbeidet har det blitt vurdert at 436 Lamoen – utvidet grusuttak er et 

mer beskrivende navn, og vil være det gjeldene navnet for detaljreguleringen.   

  

Planområdet ligger på Helgelandsmoen/Lamoen. Planarbeidet skal legge til rette for uttak av 

nye grusresurser for å kunne opprettholde produksjon av jord. Uttaksområdet skal fortløpende 

tilbakefylles med ikke forurensa gravemasser til dagens nivå. Landskapsbildet vil bli noe endret 

i anleggsfasen, men tilbakeført til et ondulert terreng innafor dagens høydevariasjoner før 

beplantningen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser 

til gjenvinning.  

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter (f.eks. med hensyn til støy og støv). Tiltakets konsekvenser for Lamyra 

naturreservat er et av utredningsteamene i konsekvensutredningen.  

 

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

er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok 23.01.18 (bh. nr 2/18) oppstart av planarbeid, samt å sende 

planprogrammet på høring og offentlig ettersyn.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av 

det totale arealet. 

 

I delegert vedtak (bh. nr 231/18) er det fattet følgende vedtak «Rådmannen fastsetter 

planprogram, jf. pbl. § 12-9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med delegert myndighet 

fra formannskapet». 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger mellom bebyggelsen på Helgelandsmoen, Lamyra naturreservat og grensen 

mot Hole kommune. Området ligger også inntil dagens uttaks/innfyllingsområde som drives av 

tiltakshaver (Skaaret Landskap AS). Kommersiell grusdrift skal ha foregått på området siden 

midten av 60-tallet. Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i 

gjeldende kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 

ekspandert i østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i 

kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. 

 

Hensikten med planarbeidet er: å sikre nye grusressurser for jordproduksjon og tilbakefylling 

av ikke forurensede gravemasser, samt gi rammer for denne driften. 

 

Innenfor område for bebyggelse og anlegg, BRU1 og BRU2 kan det tas ut masser ned til 66 

moh., det er ikke tillatt å ta ut masser under 0.5 m over grunnvannsnivå. Totalt tilsvarer dette 

et volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Etter at masser er tatt ut skal området tilbakefylles med 

dokumentert ikke forurensede masser til dagens nivå, dette blir nærmere beskrevet i 

driftsplanen. BRU2 i plankartet ligger i dag på ca. kote 69, og BRU1 ligger på ca. kote 70. 

Den geohydrologiske rapporten fastslår at grunnvannet i planområdet varierer noe, 

gjennomsnittlig grunnvannstand er på ca. 65,3 moh., hvor det varierer fra 64,32 til 65,69 moh. 

På side s. 17 i «Hydrogeologisk konsekvensutredning Lamyra» (vedlegg 12) finnes det 

vannstandsmålinger, samt indikasjon på strømningsretningen til grunnvannet.  

 

Grusressursen er ikke av beste kvalitet, men godt egnet til jordproduksjon. Den nordligste 

delen av planområdet er klassifisert og verdivurdert som viktig grus og sandressurs av NGU 

(Norges geologiske undersøkelse). Den sørlige delen av planområdet er vurdert til å være lite 

viktig. Klassifiseringen har en gradering fra nasjonalt viktig til nasjonalt viktig.  
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Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller             Skaaret Landskap AS 

Fagkyndig  Guni consult, ved Gunnar Nilsen  

Eieropplysninger  Ole Gjerde er grunneier på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond 

Lyseng på gnr. 3 bnr. 45 

Arealstørrelse  Etter ny varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende 

driftsområde, veiareal og hensynsone inkludert. Planområdet har 

et totalareal på ca. 280 daa. Hvorav 260 daa er avsatt til 

råstoffutvinning, og er en naturlig utvidelse av eksisterende drift  

Arealformål Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning/innfyllingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Anleggs/driftsvei, 

annen veggrunn og del av fylkesvei 158 med gangvei 

Hensynssone (fri siktlinje, flom, høyspentledning, sikring rundt 

uttaksområdet og reliktjordbie)  

Landbruk-, natur og friluftsområde med reindrift (LNFR) 

Overordnet plan            Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype             Privat detaljregulering  

 

Utvidelsen av grusuttaket omfatter arealer som i dag benyttes til skogsdrift. Størstedelen av 

området er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden, og en liten del er tidligere tatt i 

bruk til grusuttak. Planområdet brukes til en viss grad til rekreasjonsformål i dag. Store deler 

av planområdet er avskoget, og det resterende står for tur til å bli det, noe som har før til at 

rekreasjonsverdien av området er redusert. Mot øst grenser planområdet til Lamyra 

Naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold. Det er også dokumentert viktig 

naturmangfold i området rundt. Den rødlisteartede reliktjordbien er registrert i planområdet, og 

leveområdet er beskyttet med en hensynssone (H560). 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart i målestokk 1:5000, 1. gangs behandling 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, 1. gangs behandling 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 1. 

gangs behandling  

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 21.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene er referert og kommentert i vedlegg 5.   

 

Begrenset varsling – utvidet planområdet 

På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. Det 

utvidete planområdet omfatter areal som er satt av til råstoffutvinning i kommuneplanen. 

Hensikten med utvidelsen var å lage en helhetlig plan ved å inkludere adkomstvei, rigg- og 

vektområde for masseuttaket. Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte 

parter og offentlige myndigheter, samt varslet i Ringerikes blad og lagt ut på kommunens 

hjemmeside 21.03.19. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 
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Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart markert med svart stiplet strek, 

utvidet planavgrensning er vist med skravur.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen har varslet innsigelse mot eventuelt planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. Forslagstiller har gjort 

en vurdering av dagens trafikkforhold som viser til at fylkesvei 158 har god standard på 

strekningen mellom anlegget og E-16 ved Botilrud. Trafikkavviklingen i avkjøringspunktet til 

grussuttaket/deponiet oppfattes som lite problematisk, det er registrert en påkjørsel bakfra ved 

innkjøringen til anlegget.  

 

 

Gjeldende planverk 

Størstedelen av området er i dag uregulert, og er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Eksisterende uttak, samt det utvidede 

planområdet har arealformål råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.   

 

Detaljreguleringen overlapper deler av plan «0605_345- FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- 

Botilrud», vedtatt 28.06.2012. Det skal ikke gjøres endringer eller oppheve plan «0605_345- 

FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- Botilrud». 

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen, se planbeskrivelse s. 16 for 

full konsekvensutredning.  
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Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskapsbildet Uttaksområdet er «flatt» med en marginal variasjon i 
høydeforskjellen på fra 2-5 meter. Størstedelen, 2/3, av planområdet 
er avskoget og på den gjenværende delen står hogstmoden skog. I 
anleggsfasen vil landskapsbildet bli noe endret, men vil bli tilbakeført 
til et ondulert terreng innenfor dagens høydenivå. Samlet vurderes 
tiltaket til å ha liten negativ konsekvens for landskapsbildet. 

Rekreasjonsverdi/ 
rekreasjonsbruk 

Området blir vurdert til å ha klare rekreasjonsverdier, men er relativt 
lite benyttet. Stier og veier er ikke merket med skilt. En større vei 
langs områdets ytterkant mot syd, i grensen mot Hole, synes som den 
mest benyttede til sykling, løping og ridning. Denne veien vil ikke bli 
berørt av tiltaket. Området benyttes også til orientering, men etter at 
skogen er tatt ut, er området ikke særlig interessant til dette 
formålet. Et par andre mindre stier inne i området vil bli berørt. Disse 
stiene blir benyttet av turgåere, joggere, orienteringsløpere etc. Etter 
at tiltaket er gjennomført vil det bli plantet ny skog, og arealene vil på 
sikt igjen kunne bli brukt til rekreasjon. Samlet vurderes tiltaket til å 
ha liten negativ konsekvens for rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Det ble funnet flere automatisk fredede kulturminner innenfor 
planområdet (kullgroper). En av de tidligere registrerte kullgropene er 
ødelagt av den aktiviteten som har funnet sted, og to av de 
registrerte kullgropene er utenfor planområdet og vil ikke bli berørt. 
De registrerte gropene som vil bli berørt, vil bli søkt frigitt i 
planprosessen. Konsekvensgraden er vurdert som middels negativ.  

Forurensning 
(støy/støv) 

Det er utarbeidet støyrapport med støysonekart som viser at 
støybildet er innfor forurensingsforskriftens grenseverdier. 
Støyberegningene er gjort med det maskinelle utstyret på flat mark. I 
realiteten er sikteanleggene og rullende materiell omgitt av 
lagerhauger av jord og sand som demper støynivået ytterligere. 
Konsekvensgraden er vurdert som ubetydelig. 
 
Det er registrert akseptable verdier av nedfallsstøv. Basert på utførte 
støvmålinger forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir 
forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig.  

Hydrogeologi/ 
Grunnforurensning 
 

Grunnvannstand er styrt av nivå i elven. Det ble observert svært liten 
nedgang i grunnvannsnivå gjennom sommeren, dette antas å skyldes 
at grunnvannsmagasinet er stort og mates av nedbør og 
elveinfiltrasjon Det er vist at det foregår tilstrømming av grunnvann til 
Lamyra. Så lenge et masseuttak ikke går ned i grunnvannssonen og 
vann pumpes bort fra området, vil ikke det generelle 
grunnvannsnivået forandres. Ved utskifting av masser i området, vil 
grunnvannsforholdene lokalt kunne forandres. Omfanget av dette 
tiltaket er lite i forhold til alle områdene der det er tilstrømning av 
grunnvann.  
 
Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endres. Dette vil likevel kunne skje i 
mindre skala hvis tilførte masser er forurenset. For å unngå dette er 
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det viktig at det er god mottakskontroll på massene som tas imot. 
Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ. 

Grunnforhold Georadarmålinger og boringer viser at det er sandige masser ned til 
minst 8-5 m dyp. Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser 
for å vurdere stabiliteten i området. Under de sandige massene 
forventes det marine avsetninger som silt og leire. Uttaket av 
løsmasser vil begrense seg til sonen over marine avsetninger. I 
hovedsak vil tiltaket være en utskifting av masser som ikke endrer 
den totale vektbelastningen på løsmassene i området. 

Transport og trafikk Fylkesvei 158 har god standard på strekningen mellom anlegget og E-
16 ved Botilrud. Det er også anlagt separat gang- og sykkelvei med 
belysning på hele strekningen, slik at trafikksikkerheten for myke 
trafikanter er godt ivaretatt. Fylkesvei 158 har en ÅDT på 14-1500 
kjøretøy. Trafikken inn til anlegget varierer med tilgangen på masser, 
fra 0 biler pr. dag til toppdager på opp mot 100 biler 
 
Trafikkberegninger utført av fellesprosjektet i forbindelse med 
planleggingen av ny E-16 og Ringeriksbanen viser også at med 
etablering av nytt kryss ved Helgelandsmoen vil redusere trafikken på 
fv. 158 i retning mot Botilrud/ Hønefoss (beregnede trafikktall).  
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelige.  

Næringsinteresser/ 
Samfunnsmessig 
konsekvenser 

Tiltaket har positive konsekvenser for både grunneier, tiltakshaver og 
samfunnet. Dette fordi arealene utnyttes til både uttak og innfylling 
av masser som samfunnet har stort behov for. Direktoratet for 
mineralforvaltning, som overordnet myndighet, uttrykker også ønske 
om en optimal utnyttelse av ressursen. Når arealene er tilbakestilt i 
henhold til godkjent driftsplan, starter skogproduksjonen igjen. 
Konsekvensgraden er vurdert som stor positiv konsekvens.  

Naturmangfold Lamoen er en del av en større landskapsform dannet av Storelvas 
meandrerende løp, med tilhørende viktige naturtyper. Det er ingen 
registrerte naturtyper innenfor planområdet (Naturbase.no). Det ble 
heller ikke påvist noen naturtyper (etter DN-håndbok 13) under 
befaring. Like utenfor planområdet er det registrert en av Norges 
totalt to forekomster av den rødlistede og kritisk truede reliktjordbien 
(Lasioglossum quadrinotatulum). For å ta hensyn til forekomstene av 
reliktjordbie har planområdet blitt utvidet for å inkludere en 
hensynsone for reliktjordbien.  

Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 og er vurdert 
til å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, 
økosystemer og arter siden all natur av verdi befinner seg utenfor 
regulert område. 
Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.01.2019) 
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Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med kommuneplanens arealdel. I 

kommunedelplanens er området hovedsakelig avsatt til Landbruk- natur og friluft (LNF). En 

mindre del av planområdet (31 daa) er avsatt til råstoffutvinning.  

 

 

Bilde 2: viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å vise hvordan planområdet ligger i 

forhold til LNF- området (grønn farge). Planområdets avgrensning er markert med lilla.   

 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015) 

Aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde.  

 Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer ressurser og 

uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning. 

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

 

Juridiske forhold  

Mineralloven  

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

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

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 

eksisterende uttaksområde, som ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning i 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete grusuttaket. Det skal 

søkes konsesjon for uttaket i henhold til Minerallovens bestemmelser, etter at 

reguleringsplanen eventuelt er vedtatt. Konsesjonssøknaden skal vedlegges driftsplan hvor 

blant annet minerallovens krav til sikkerhet i drifts og avslutningsfasen blir ivaretatt. 

Konsesjonssøknaden vil bli forelagt Ringerike kommune til uttalelse før konsesjon blir gitt. 

 

Naturmangfoldloven 
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De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. 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 skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 

I medhold av lov om naturvern av 19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det 

fredete arealet er på ca. 340 daa. Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot 

nord og ligger som sammenhengende myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er 

lagt under verneplan for myr og er del av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden 

av Storelva. Verneformålet er å bevare en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant 

vegetasjon.  

 

Kulturminnelova 

Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 ble gjennomført av Buskerud 

fylkeskommune sensommeren 2018. Det ble gjort registreringer av flere kullgroper innenfor og 

utenfor planområdet, se arkeologisk rapport vedlegg 15. Dette er automatisk fredete 

kulturminner som vil bli lagt inn i reguleringsplanen og søkt frigitt.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Kapittel 7.1 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i 

planprosessen. Det er avholdt et informasjonsmøte for grunneiere/naboer og andre interesserte 

i forbindelse med utarbeidelse av planprogram. Det vil bli avholdt et nytt informasjonsmøte ved 

offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Forholdet til gjeldene planer 

En regulering til råstoffutvinning i dette området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Ettersom det er en utvidelse av et eksisterende grusuttak vurderes tiltaket å være i tråd med 

andre overordnede føringer. Det vises til samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, av denne fremgår 

bl.a. følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.   

 

Konsekvensutredning og ROS- analyse 
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Det er gjennomført en vurdering av 16 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst 

mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Det er spesielt 6 forhold som har blitt viet stor 

plass i planarbeidet:  

 Naturmangfold (nærliggende naturreservat, og rødlista art) 

 Friluftsliv (rekreasjon) 

 Forurensning (støy/støv) 

 Hydrogeologi/grunnforurensning 

 Transport og trafikk  

 Kulturminner 

  

Naturmangfold 

I konsekvensutredningen er naturmangfold et eget utredningstema, og de miljørettslige 

prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være oppfylt. Naturmangfoldrapporten, 

vedlegg XX, fastslår at en utvidelse av masseuttaket vil føre til betydelige videre inngrep i 

Lamoen som er en del av et meandrerende elve-landskap. Videre står det at området i dag er 

sterkt redusert av eksisterende masseuttak, og videre utvidelse av masseuttaket vil derfor i 

mindre grad redusere Lamoens verdi som del av landskapskapsform, og som naturtype 

kompleks «kompleks med meandrerende elveparti, kroksjøer og dammer».  

 

Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som 

truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. I naturmangfoldrapporten 

er det listet opp anbefalinger for å ivareta naturmangfoldet best mulig. Det anbefales at det 

etableres en forsiktighetssone for naturmangfoldet mellom dagens anleggsvei og Lamyra. 

Forsiktighetssonen ligger utenfor regulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern 

bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Det er registrert arter av stor 

forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets nærhet. Planområdet har blitt 

utvidet for å inkludere en hensynsone (H560) for den rødlistede reliktjordbien.  

Friluftsliv (rekreasjon) 

Området har en betydelig rekreasjonsverdi, og det har vært tilrettelagt med stier for turgåing, 

sykkel og ridning. Da størstedelen av planområdet er avskoget grunnet hogstmoden skog er 

området lite benyttet av turgåere. Det er hovedsakelig grenseveien mellom Hole og Ringerike 

kommune som er benyttes til turformål. Denne blir ikke påvirket av tiltaket.  

 

Forurensning (støy/støv) 

Nært planområdet er det flere boliger. Innspill fra nabo viser til bekymring for støvflukt nå som 

skogen er fjernet. I konsekvensutredningen har støv fra jord- og grusproduksjon, samt 

støvflukt fra grushaugene, blitt vurdert til å være innenfor akseptable verdier. Ved behov skal 

støvflukten dempes med vann, jf. reguleringsbestemmelse § 1.3. 

 

Hydrogeologi/grunnforurensning 

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

materiell skal utstyres med absorbent, og det skal foreligge interne beredskapsdokumenter ved 

en eventuell forurensing.  

 

Uttak av sand inntil 0.5 m over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i 

reguleringsplanforslaget. Sandlaget/tykkelsen på minst 0.5 m, som vil stå urørt igjen over 

grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannet. Dette er vurdert fordi:  
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1. Det er en midlertidig situasjon. Etter at grusressursene har blitt tatt ut vil det 

fortløpende bli tilbakeført ikke forurensa gravemasser.  

2. Det er en god barriere rundt uttaket for grunnvannet. Det er plassert 

kontrollbrønner langsmed ytterkanten av uttaket for å ha god kontroll på 

grunnvannsvariasjoner mot naboeiendommer og Lamyra.  

3. Det er tilstrekkelig kvalitet på massene i den umetta sonen.  

 

Transport og trafikk  

Det fremgår fra trafikkvurderingen at tiltaket ikke vil føre til økt trafikk, men at det vil bli 

trafikk i et lengre tidsperspektiv. Transporten er for det meste lagt til Norderhovsveien Fv.158. 

Denne strekningen har god standard, med gang- og sykkeltrase med belysning. Nærhet til E16 

gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til transport ut til forbruker. Et innspill ved 

oppstartsvarsel fremhever at fv. 158 ofte er tilsmusset som følge av grusuttaket. Ved behov 

skal veien feies, dette er sikret i reguleringsbestemmelsene § 1.6.  

 

Kulturminner 

Det ble under registeringen på Lamoen grustak, september 2018, påvist 7 automatisk fredete 

kulturminner, i form av kullgroper. Fem av disse ligger innenfor planområdet og er fordelt på 

fire lokaliteter (id 243356, 243357, 243358, 243362). I tillegg ble det kontrollregistrert to 

kullgroper. Den ene fikk ny kartfesting i Askeladden (id 45397), mens den andre (id 35376) ble 

registrert som tapt, grunnet sanduttak. Kulturminnene vil bli søkt frigitt, men skal markeres inn 

i plankartet.  

 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget sikret i plankart 

og reguleringsbestemmelser. Dette omfatter hovedsakelig risikoen for forurensning av 

grunnvann som følge av den planlagte virksomheten. Den hydrogeologiske rapporten fra Cowi 

gir klare føringer for en forsvarlig gjennomføring av både uttak av grus til et anbefalt nivå, og 

kvaliteten på de massene som skal fylles inn. Det er viktig å ha fokus på at massene er 

forhåndsgodkjent som ikke forurensa, og at det føres en aktiv mottakskontroll ved vekta og i 

utplaneringsfasen. Rutiner for oljeskift og annet vedlikehold lokaliseres til et sted som er egnet 

til formålet utenfor uttaksområdet. Støvflukt må reduseres med støvdempende midler eller 

vann. 

 

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

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt 

planprogram.  

 

Det skal foreligge en plan for tilbakeføring og revegetering av uttaksområdet før 2. 

gangsbehandling.  

 

Samla vurdering  

Rådmannen er positiv til regulering av masseuttaket med påfølgende innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser. Detaljreguleringen 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. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, 1 gangsbehandling 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 1 gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse, 1 gangsbehandling 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Samtlige uttalelser til oppstart av planarbeidet 

7. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

8. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

9. Delegert vedtak - Fastsatt planprogram 0605_436 Detaljregulering Lamoen 

10. Fastsatt planprogram 

11. ROS-analyse 

12. Fagrapport: Hydrogeologisk konsekvensvurdering Lamyra 

13. Fagrapport: Naturmangfold 

14. Fagrapport: Støyrapport 

15. Fagrapport: Arkeologi 

16. Støvnedfallsmålinger 

17. Uttalelse - Miljørettet helsevern 12.04.19 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 16/5018-25   Arkiv: GNR 265/5  

 

Klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - Strykenveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at dette er utført, og 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen, 

opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 1.7.2019. 

2. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.6.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

1.7.2019. 

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 TYRISTRAND  

  

Sammendrag 

Forurensningsmyndigheten fattet 28.09.2018 to vedtak om pålegg på eiendommen. Vedtak [1] 

er pålegg om å rydde opp avfall og dokumentere at dette er utført, samt dokumentere totalt 

antall kjørbare og ikke-kjørbare kjøretøy som er igjen. Vedtak [2] er pålegg om å etablere en 

skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes. Påleggene er ikke 

etterkommet av grunneier. Grunneier har klaget på de to vedtakene om pålegg. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 

endelig avgjørelse. 

    

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av en naboklage utførte kommunen befaring på Gnr/bnr 265/5 – Strykenveien 5 

den 6.10.2016 (vedlegg 1 - Oversiktskart). Det ble vurdert at en rekke gjenstander på tomta 

var å anse som avfall, det vil si kasserte gjenstander. Det ble også vurdert at en del av disse 

gjenstandene kunne medføre fare for forurensning. Etter grunneiers ønske ble det gjennomført 

en ny befaring på eiendommen den 4.7.2017. På denne befaringen fikk kommunen informasjon 

om hva de forskjellige gjenstandene var, og at det var en plan for gjenbruk. Det ble observert 

flere områder med forsøpling og lagring av potensielt forurensende gjenstander på 
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eiendommen. Anslagsvis var det minst 50 kjøretøy på eiendommen (vedlegg 2 – 

Situasjonsplan). 

 

Kommunen fikk ikke nok opplysninger under tilsynet eller dokumentasjon i etterkant, til å 

vurdere at kjøretøyene og gjenstandene ikke var brudd på forurensningsloven § 7 (forurensning 

i form av olje, drivstoff, tungmetaller etc.). Kommunen fikk likevel nok opplysninger til å 

vurdere at kjøretøy og gjenstander representerer brudd på forurensningsloven § 28 om forbud 

mot forsøpling (jf. § 27 definisjon av avfall). Kommunen vurderte at kjøretøyene og 

gjenstandene kan føre til forurensning. Det var ikke mulig å undersøke kjøretøyene grundig, for 

å fastslå om og i hvilken grad lagringen utendørs ville føre til forurensning lokalt på 

eiendommen og til vassdrag, jf. forurensningsloven §7. Forurensningsmyndigheten vurderte at 

grunneier selv, via kvalifisert organ, måtte sørge for å utføre nødvendige undersøkelser for å 

avklare dette, jf. forurensningsloven § 51. Undersøkelser gjelder også for avfall, jf. 

forurensningsloven § 51 annet ledd. 

 

Forurensningsmyndigheten fikk under tilsynet inntrykk av at sønnen til grunneier ønsket å 

gjenbruke bildeler, deler av landbruksmaskiner, halmsiloplast, motorolje osv. Det ble fortalt at 

det bl.a. var laget tilhengere av jernskrap, og at salg av jern ikke var aktuelt per tidspunkt pga. 

lav pris. Man ønsket ikke å bidra til forurensning/forsøpling. Det ble på egen oppfordring 

opplyst at ca. 10 kjøretøy, skulle leveres til godkjent mottak i 2017.  

 

Kommunen varslet i brev datert 19.12.17 pålegg om å rydde opp på eiendommen (fjerne ca. 10 

kjøretøy, løse gjenstander som stammer fra kjøretøy, el-avfall og halmsiloplast) og å 

gjennomføre grunnundersøkelser (riktig ord skal være undersøkelser), herunder skriftlig plan 

som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes innen 1.5.2018 (vedlegg 3). 

 

Pålegget om frivillig å redusere med ca. 10 kjøretøy var et ledd i å sikre mot forurensning og 

forsøpling. Pålegget om skriftlig plan hadde til hensikt å klarlegge forurensning og 

avfallssituasjonen ytterligere, og sørge for at det ble ryddet ytterligere om nødvendig. 

 

Det har vært noe korrespondanse i saken mellom grunneier og kommunen. Grunneier søkte om 

utsatt frist for gjennomføring av tiltak, fra 1.5.2018 til etter sommeren. Ny frist for 

gjennomføring ble satt til 1.8.2018.  

 

Kommunen har mottatt opplysninger om at grunneier og sønnen har levert 9 pantebiler, og at 

el-avfall og hvitevarer var fjernet fra eiendommen. På grunn av private omstendigheter og stor 

brannfare pga. tørkesommer, fikk grunneier ikke ryddet opp etter planen. Vedlagt var ingen 

dokumentasjon på kvitteringer på levert avfall til godkjent mottak. Det manglet i tillegg 

opplysninger på det totale antall kjøretøy som var igjen, både kjørbare og ikke kjørbare, og en 

skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Kommunen fattet derfor to vedtak om pålegg 28.9.18 (vedlegg 4), som gjelder:  

- pålegg om opprydning og dokumentasjon på at dette var utført,  

- pålegg om en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes.  
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Grunneier kan oppfylle påleggene ved å:  

- dokumentere med kvitteringer at 9 pantebiler og el-avfall er levert til godkjent 

mottak/annen forsvarlig måte. 

- dokumentere (telle og beskrive) totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er 

igjen.  

- engasjere et foretak/person med nødvendig kompetanse til å gjennomgå alle gjenstander 

på eiendommen, og vurdere omfang, årsak og virkning av forurensningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Grunneier har klaget på vedtak om pålegg den 17.10.2018, 24.10.2018, 29.1.2019 og 

30.1.2019 i sin helhet (vedlegg 5 – 9).  

 

Det som kommer fram i klagen er: 

- Grunneier sier at ingen av naboene er plaget, og at svært lite av verdisakene på 

eiendommen er hans. Det er ikke etterlatt noe.  

- Grunneier godtar ikke måten kommunen behandler saken på, og heller ikke hjemlene 

som brukes.  

- Grunneier sier han ikke har mulighet til å frembringe dokumentasjon/kvitteringer på 9 

pantebiler som er levert til godkjent mottak. Dette ble levert fra privatperson. Han har 

ikke eid eller levert bilene, og de tilhører ikke hans virksomhet.  

- Ingen løse gjenstander fra kjøretøyene ble levert. Har ikke noe med han å gjøre, og 

tilhører ikke hans landbruksvirksomhet. Han er ikke ansvarlig for enhver hendelse på 

eiendommen sin. 

- El-avfall er levert juli 2017 til godkjent mottak før kommunen etterspurte kvitteringer. 

Dette var ikke i hans eie, og han ber kommunen kontakte rette eier av kjøretøyene og 

gjenstandene.  

- Grunneier godtar punktet om landbruksplast. Vedlagt var kvittering på at 10120 kg 

halmsiloplast, garn og nett er levert 29.11.2018 til godkjent avfallsmottak, Bjertnæs 

renovasjon (vedlegg 10).  

- Når det gjelder dokumentasjon på antall kjøretøy – kjørbare og ikke kjørbare, mener 

grunneier at kommunen går utover forurensningslovens hjemmel. Han går ikke og teller 

andres private kjøretøy/eiendeler. Grunneier ber kommunen trekke vedtaket som 

omhandler alle andre ting enn halmsiloplast. Til slutt angir han at kommunen skal bruke 

forurensningsloven § 50 – rett til granskning.  

- Han ønsker å gjøre oppmerksom på at kommunen bruker forurensningsloven § 7, fjerde 

ledd. Videre sier han at den gir adgang til å gi frister, og at forurensningen da har 

inntrådt. Grunneieren mener at når forurensningen er et faktum, så er kilden og den 

ansvarlige funnet. I tillegg mener han at det ikke kan gis frister i medhold av loven når 

ikke forurensningen er funnet, og at paragrafen også omhandler den ansvarlige for 

forurensningen. Grunneier henviser til forurensningsloven § 37, første og andre ledd, 

og at det som var bestemt som avfall er levert. I tillegg viser han til forurensningsloven 

§ 50. Grunneier sier at det ikke finnes annen virksomhet utover landbruksvirksomhet på 

hans eiendom. Grunneier anbefaler kommunen å bruke litt tid på å studere denne 

paragrafen som kommunen tilsynelatende har et opplegg med Fylkesmannen rundt. 

Grunneier skriver «Ledende bestemmelser - §1: Lovens formål: Loven skal sikre en 

forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går ut 

over trivselen, eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. På 

befaring/møte med dere mente saksbehandler at det var lite sannsynlig at det var noen 
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forurensning her. Det ble stilt skriftlig spørsmål til dere i brev av 26.01.18, om det 

finnes noe sted på denne eiendommen som naturen ikke har evne til 

selvfornyelse/produksjon. Hvor? Hvorfor? Dere svarte i brev, 14.03.18, at naturens 

evne til selvfornyelse/produksjon på min eiendom ikke er tema». 

- Videre skriver grunneier at det ikke foregår systematisk sanering/tømming av kjøretøy 

på eiendommen hans. Han trenger derfor ikke særskilt tillatelse til forurensende tiltak i 

henhold til forurensingsloven § 11. Han driver ikke virksomhet utover 

landbruksvirksomhet. Grunneier mener dette er forklart muntlig og skriftlig en rekke 

ganger til kommunen. Han driver ikke et anlegg for kasserte kjøretøy, og har heller 

ikke registrert at andre driver slik virksomhet på sin eiendom. Han ber derfor om at 

vedtaket blir trukket. 

 

 

Juridiske forhold 

  

Plikt til å unngå forurensning  

I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre 

fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensningsloven §§ 8 eller 9, eller tillatt etter 

vedtak i medhold av forurensningsloven § 11.  

 

Den ansvarlige etter forurensningsloven er den som «har, gjør, eller setter i verk noe som kan 

medføre fare for forurensning», jf. § 7 første ledd. Den ansvarlige kan være både den som 

forurensningen skriver seg fra og den som eier problemet. Hovedregelen tilsier at pålegg retter 

seg mot den forurensningen skriver seg fra, deretter vanligvis dagens grunneier.  

 

Ordet «å ha noe» betyr å eie/besitte, eller råde over noe eller å ha noe til sin disposisjon, for 

eksempel i form av leietaker av en virksomhet eller fester av en eiendom. Videre er det 

tilstrekkelig at det kan foreligge en fare for forurensning. Når det oppstår eller er fare for 

forurensning i strid med loven, har den som er ansvarlig en tiltaksplikt, jf. § 7 annet ledd. Det 

vil si en plikt til i første omgang selv å hindre at forurensningen inntrer eller fortsetter. 

 

Forbud mot forsøpling 

I henhold til forurensningsloven § 28 må ingen tømme, etterlate, oppbevare eller transportere 

avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Forbudet 

betinger for det første at det dreier seg om avfall jf. forurensningsloven § 27  

 

En grunneier som med viten og vilje har stilt sin eiendom til disposisjon for forsøpling, vil 

kunne påta seg ansvar. Dette kan betraktes som «oppbevart» avfall. Og å «oppbevare» avfall 

betyr nærmest det samme som å lagre avfall. Drift av opplagsplass og avfallsbehandlingsanlegg, 

uten tillatelse, medfører i seg selv brudd på forsøplingsforbudet.   

 

Dersom avfallet også representerer en forurensningsfare, kan et grunneieransvar utledes av 

forurensningsloven § 7. Selvstendig betydning får bestemmelsen ved at den også rammer avfall 

som av estetiske grunner påvirker omgivelsene – til sjenanse for noen. Kommunene er ved 

Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 delegert myndighet til å gi pålegg om 

opprydning etter § 7 fjerde ledd for å motvirke forurensning fra lagring av brukte gjenstander 

f.eks. kjøretøy, som representerer en forurensningsfare, uten å måtte ta stilling til om disse 

anses som avfall eller ikke, jf. Miljødirektoratets veileder 2382/2008. 
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Miljøundersøkelser 

For å fastslå om kjøretøy og gjenstander som lagres utendørs faktisk forurenser, må disse 

undersøkes grundig. Etter forurensningsloven § 51 kan forurensningsmyndigheten i kommunen 

pålegge iverksettelse av undersøkelse for å bringe på det rene årsaksforhold, skadevirkninger, 

muligheter for forebyggende tiltak osv. Etter forurensningsloven § 51 første ledd, må det være 

grunn til å tro at virksomheten fører eller kan føre til forurensning dersom krav om 

undersøkelser kan stilles. Det må foreligge en kvalifisert mistanke. På den annen side er det 

ikke et vilkår for å stille krav om undersøkelser at forurensningen (eller avfallsdisponeringen, jf. 

forurensningsloven § 51 annet ledd) anses som ulovlig. Pålegg vil kunne rettes til enhver som 

er å anse som ansvarlig etter forurensningsloven § 7. Etter forurensningsloven § 51 annet ledd 

fremgår det at bestemmelsen om undersøkelser også gjelder for avfall.  

 

Det følger av forvaltningsloven § 28 at et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken. Påleggene om opprydning, dokumentasjon og undersøkelser, er 

to enkeltvedtak, og Malvin Johan Vigdal er eier av Gnr/bnr 265/5, og dermed part i saken. 

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt parten mottok vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. 

Grunneier har sendt inn foreløpig klage innen fristen, og vilkårene for å behandle klagen anses 

oppfylt ved innsendelse av tilleggsinformasjon.  

 

All forurensning er forbudt, og det er også ulovlig å sette i verk noe som kan medføre «fare 

for» forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Vanlig forurensning fra jordbruk er jf. § 8 tillatt 

av loven i den utstrekning det ikke er gitt særlige forskrifter etter § 9. «All forsøpling er 

forbudt, ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Første ledd er ikke til hinder for at 

avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 

eller for at avfall blir levert dit».  

 

Kommunen har ikke anledning til å gi tillatelse eller dispensasjon fra kravet om å ikke 

forurense eller forsøple, da myndigheten ligger hos Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, jf. 

forurensingsloven § 11. Utslippstillatelser (konsesjon) vil også kunne være søknadspliktig tiltak 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er fattet to delegerte vedtak om pålegg i saken, datert 28.09.2018, dokumentnr. 16/5018-

10. Det ble satt to ulike frister for oppfyllelse av påleggene, henholdsvis 1.12.2018 og 

1.6.2019. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han/hun har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Utover dette kan ikke rådmannen se at saken vil ha andre direkte 

økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 
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Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Hovedutvalget ser at saken har versert lenge. Snørike vintre i 2017 og 2018, og tørkesommer i 

2018, har vært medvirkende årsak til dette. Det har vært fokus på god dialog, og man har hatt 

en strategi om at det skulle ryddes mest mulig basert på frivillighet. Det er fortsatt mye snø og 

is på eiendommen, slik at gjenstander kan være tildekket. I tillegg vil det være mindre 

fremkommelighet, og fare for ulykker/skader. Rådmannen har skrevet et alternativt forslag til 

vedtak om at hovedutvalget utsetter saken for befaring. Anslagsvis er det minst 50 kjøretøy på 

eiendommen, og pålegget om frivillig å redusere med ca. 10 kjøretøy var et ledd i å sikre mot 

forurensning og forsøpling. Det kan bli aktuelt med ytterligere pålegg, blant annet etter som 

situasjonen blir mer avklart eller dersom det skulle komme flere kjøretøy og gjenstander til 

eiendommen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kjenner ikke til tilsvarende saker i Ringerike, og anser saken å være av prinsipiell 

karakter. Men det kan vise seg å være eller bli situasjoner på lignende eiendommer i 

kommunen, som vil få pålegg om noe tilsvarende som klager. Vedtaket kan få betydning for 

tilsvarende saker i fremtiden.   

 

Rådmannens vurdering 

Klager lagrer kasserte kjøretøy og gjenstander som anses som avfall på sin eiendom, og det er 

mistanke om at lagringen medfører forurensning lokalt og til vassdrag.  

 

Massiv lagring av kjøretøy og gjenstander «bilkirkegårder» 

Kommunen har ikke de senere år mottatt klager på pålegg om opprydding av avfall/forsøpling. 

Årsaken til dette er at de fleste saker dreier seg om mindre forsøpling, som gjerne løses før det 

fattes pålegg. Det har ikke blitt meldt inn tilsvarende saker om massiv lagring av biler eller 

«bilkirkegårder» de senere årene. Kommunen har ingen oversikt over eventuelle tilsvarende 

eiendommer hvor det lagres flere kjøretøy og gjenstander. 

 

Avfall 

Rådmannen vurderer at kjøretøy som har stått lagret lenge utendørs, og som ikke fungerer 

(f.eks. mangler deler), anses som avfall etter forurensningsloven § 28. Tilsvarende er kjøretøy 

som er utsatt for stor grad av forringelse og slitasje (rust, mosegroing osv.) uten at det er 

iverksatt tiltak for å motvirke dette, og når reparasjonskostnadene vil være uforholdsmessige i 

forhold til kjøretøyenes verdi. Mer eller mindre tilfeldig utendørs lagring av deler og 

gjenstander som ikke er sikret mot degradering, anses som avfall selv om dette er bestemt for 

videresalg eller til eget bruk.  

 

Ansvarlig 

I tilfeller der grunneier, kommunen eller andre vet eller mistenker hvem forurenser er, kan 

kommunen rette pålegg til flere om å gå sammen om opprydning. Det er ingen ting i saken som 

tilsier at lagringen foregår uten grunneiers samtykke, og at det er privatpersoner registrert på 

annen adresse enn Strykenveien 5. Selv om grunneier påstår at svært lite av verdisakene er 

hans, har kommunen hjemmel til å rette pålegget til grunneier/grunneier. Det er ikke 

avgjørende for saken om avfallet og forurensningen er knyttet til privat/hobby eller en form for 

virksomhet. Forurensningsloven §§ 7 og 28 gjelder for enhver. Rådmannen vurderer at det er 
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grunneier som bør ha den største interessen av å ikke forurense, og som har de beste 

forutsetninger for å treffe tiltak. Grunneier har i flere brev til kommunen gitt uttrykk for at det 

er uaktuelt for han å røre gjenstander som ikke er i hans eie. Rådmannen anser grunneiere for å 

være ansvarlig for avfallet når det oppbevares på eiendommen. Videre er all forurensning 

forbudt (når det ikke foreligger en særskilt tillatelse i henhold til forurensningsloven § 11), og 

det er også ulovlig å sette i verk noe som kan medføre «fare for» forurensning, jf. 

forurensningsloven § 7. Det er tilstrekkelig at det kan foreligge en fare for forurensning, for å 

pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum inne en nærmere 

frist. Når det oppstår eller er fare for forurensning i strid med loven, har den som er ansvarlig 

en tiltaksplikt, jf. § 7 annet ledd. 

 

Dokumentasjon 

Forurensningsmyndigheten kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet 

materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven, jf. forurensningsloven § 50.  

I forbindelse med at grunneier har mange kjøretøy, både kjørbare og ikke kjørbare, er det 

nødvendig at alle kjøretøy blir redegjort for og telt opp. Det vil i første omgang være 

nødvendig å be om dokumentasjon for å avklare hvilke kjøretøy som anses som kasserte/avfall. 

Når slik dokumentasjon ikke foreligger, kan alternativet være at forurensningsmyndigheten gir 

pålegg om opprydning etter § 7 fjerde ledd, uten å måtte ta stilling til om kjøretøyene anses 

som avfall eller ikke. I forbindelse med at grunneier rydder opp, er det vanlig å be om at dette 

dokumenteres ved innsending av kvitteringer og/eller bilder. Dokumentasjon i form av 

kvitteringer ble presisert flere ganger under befaringen den 4.7.2017. Rådmannen vurderer at 

dokumentasjon på antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy, er viktig for å avgjøre hva som er 

kassert/avfall. Dokumentasjon på dette må i første omgang komme fra grunneier som best 

kjenner det enkelte kjøretøy. Prinsippet om dokumentasjon i form av kvitteringer på leverte 

kjøretøy og avfall er viktig. At avfallet ble levert av en privatperson, som fritt har tilgang til/bor 

på eiendommen, før kommunen skriftlig etterspurte det, er ikke til hinder for at avfallsmottaket 

utsteder kopi av kvitteringer, eller at den ansvarlige må oppgi til hvilket godkjent mottak 

avfallet ble levert. Grunneier har i brev den 31.7.2018 sagt at det er levert 9 pantebiler, og at 

el-avfall er fjernet fra eiendommen. På grunn av tørkesommer og stor brannfare, ble det ikke 

ryddet opp slik han ville, og i tilstrekkelig grad. Dette er uttrykk for at han har vært villig til å 

fjerne kjøretøy og avfall, som han i klagen påstår ikke er i hans eie. Grunneier har i brev av 

29.1.2019 godtatt punktet om å levere landbruksplast til godkjent mottak, og dokumentert 

dette med kvittering. 

 

Formålet med forurensningsloven 

Formålet med Forurensningsloven § 1 første ledd, er å motvirke forurensning. Dette omfatter 

både eksisterende forurensning og forurensning som kan oppstå i fremtiden. Loven gjelder 

forurensning og avfall i de ytre miljø. Av annet ledd fremgår at hensikten bak loven er å hindre 

at forurensninger og avfall medfører 1) helseskade, 2) reduserer trivselen eller 3) truer 

naturgrunnlaget. Målsetningen er å oppnå en forsvarlig miljøkvalitet. Rådmannen vurder at 

kommunens svar på spørsmål nr. 14 av 14.3.18 «Naturens evne til selvfornyelse/produksjon på 

din eiendom», ikke er tema fordi formålsangivelser i lovteksten generell og har begrenset 

rettslig betydning. Innholdet i andre bestemmelsene i forurensningsloven er direkte knyttet til 

utfallet av saken, hvor det er gitt vedtak om pålegg. Når innholdet i andre bestemmelser skal 

klargjøres (tvisttilfeller) kan den nyttiggjøres som tolkningsmoment. 
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Tillatelser etter forurensningsloven 

Rådmannen vurderer at lagring av avfall og kjøretøy på eiendommen kan anses som 

anleggsvirksomhet, som ikke omfattes av forurensningsloven § 8 nr. 1 – 3, når grunneier og 

eller andre benytter eiendommen for å samle gjenstander som ikke har direkte tilknytning til 

landbruk eller stedbunden næring. Drift av opplagsplass og avfallsbehandlingsanlegg, uten 

tillatelse, medfører i seg selv brudd på forsøplingsforbudet. Fylkesmannen i Oslo og Viken må 

følge opp om det vil være nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. brev av 

20.12.2018 hvor kommunen er kopimottaker. 

 

Undersøkelser 

Rådmannen mener at kjøretøy og gjenstander som lagres utendørs må undersøkes grundig, for 

å fastslå om dem forurenser, og samtidig avklare hvilke kjøretøy som er kasserte – ansett som 

avfall. Alternativet ville vært å gi pålegg om opprydning etter § 7 fjerde ledd, uten å måtte ta 

stilling til om kjøretøyene anses som avfall eller ikke. 

 

Opptrappende virkemiddelbruk 

Hvis grunneier ikke gjennomfører påleggene innen fristen, vil kommunen fatte vedtak om 

månedlig tvangsmulkt (forhåndsvarslet 28.9.2018). Et vedtak om tvangsmulkt vil alltid være 

betinget av at pålegget ikke er gjennomført innen fristen, og løper i prinsippet til pålegget er 

etterkommet. Hvis kommunen mener at tvangsmulkt ikke fører frem, kan det varsles pålegg jf. 

forurensningsloven §§ 74 første og andre ledd, og 76, om at kommunen fjerner kjøretøy og 

gjenstander på grunneiers bekostning. 

  

Konklusjon 

Rådmannen  mener at det må være en klar grense for hva som er akseptabelt. For å 

dokumentere at avfall faktisk er levert til godkjent mottak, må det fremvises dokumentasjon i 

form av kvitteringer ol. Når forurensningsfaren er uavklart må det pålegges undersøkelser. 

Dette sikrer likebehandling i saksbehandling av og tilsyn med forsøpling og forurensning. 

Denne grensa skaper også forutsigbarhet for kommunens innbyggere og grunneiere. Av hensyn 

til likebehandling, ville det derfor være uheldig å gi klager medhold i saken. Det vil også kunne 

skape en uheldig presedens i framtidige saker. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er forhold som tilsier at vedtaket bør endres, men vil foreslå at 

fristen for opprydding utsettes slik at det blir lik frist for påleggene. Rådmannen anbefaler at 

klagen ikke tas til følge, men oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Situasjonsplan 

3. Varsel om pålegg 19.12.17 

4. Vedtak om pålegg 28.9.18 

5. Klage 17.10.18 

6. Klage 24.10.18 

7. Klage 29.1.19 

8. Klage 29.1.19 

9. Klage 30.1.19 

10. Kvittering avfall  

11. Utvalgte bilder fra befaringen 4.7.17 

12. Historiske flyfoto 

  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ole Anders Moskaug 
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Arkivsaksnr.: 18/5231-4   Arkiv: K01  

 

Søknad om kjøring på barmark med jernhest, Ringkollparkeringen-

Ringkolltoppen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om ferdsel med jernhest fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen imøtekommes ikke, 

siden det ut fra lovens intensjon og likhetsprinsippet, vil kunne gi presedens for liknende 

søknader i framtiden. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen har mottatt søknad om å få kjøre på barmark med jernhest med gummibelter og 

påmontert tilpasset sete, på stien fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen. Det gjelder 

transport av en person som er sterkt funksjonshemmet som følge av en trafikkulykke i 2008, 

og det er følgelig svært vanskelig å komme seg ut i naturen. Rådmannen ser klart at det er 

livsberikende og sterkt ønskelig å kunne komme seg ut på tur selv om man har en 

funksjonshemming. På den annen side, ut fra likebehandlingsprinsippet, vil en tillatelse på 

denne søknaden lett kunne føre til at tilsvarende søknader i fremtiden også må imøtekommes. 

Da vil man ikke overholde formålsbestemmelsen i Motorferdselloven om å regulere 

motorferdsel i utmark for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Området ligger 

innenfor Marka, og Markaloven har også bestemmelser som tilsier at motorisert ferdsel ikke er 

tillatt. Området er dessuten svært mye brukt til turgåing, rekreasjon og naturopplevelse der 

man søker ro. Enhver motorisert ferdsel vil forstyrre disse formålene. Rådmannens anbefaling 

er derfor at søknaden ikke imøtekommes.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Søker ønsker å få kjøre på barmark med jernhest med gummibelter og påmontert tilpasset sete, 

på stien fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen. Etter som søkers datter er sterkt 

funksjonhemmet etter en trafikkulykke i 2008, ser de ingen andre reelle muligheter til å komme 

seg ut i terrenget enn ved bruk av spesialtilpasset motorisert kjøretøy.  Søker opplyser at de 

har en ordning i Sør-Aurdal kommune, der de har tillatelse til max 5 turer årlig langs fast rute 

til en gapahuk. De opplyser videre at de fører egen kjørebok som tas med sammen med 

tillatelsen. Jernhesten som benyttes, og som søkes benyttet her, har brede gummibelter som 
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setter relativt lite spor etter seg. Rådmannen har anbefalt søker å heller søke på ferdsel på 

vinterføre, for en muligens positiv innstilling, men søker ønsker å kjøre på barmark, siden de da 

kan ta turer etter jobb og det er lysere, lengre kvelder. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området det søkes motorferdsel på er et statlig sikret friområde som eies av staten 

v/Miljødirektoratet. Friluftsliv og rekreasjon er hovedformålene med dette området. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven m/forskrifter. I dette tilfellet vil en 

eventuell motorisert ferdsel skje innenfor Marka, og da kommer også Markalovens § 10 til 

anvendelse. Fylkesmannen kan, etter egen søknad, gi tillatelse til motorisert ferdsel i det statlig 

sikrede friluftsområdet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har tidligere blitt gitt tillatelse til transport av funksjonshemmede personer på barmark, 

men det har dreid seg om traseer på traktorvei til hytte, eller transport for jaktutøvelse langs 

traktorveier. I de tilfellene har det vært snakk om områder som blir lite brukt av allmenheten, 

og de er heller ikke særlig spesielle turområder.  

Rådmannen kjenner ikke til at det tidligere har blitt gitt tillatelse til motorisert ferdsel ut fra en 

søknad som foreligger i denne saken. 

 

 

Alternative løsninger 

1. HMA gir tillatelse til inntil 3 turer med jernhest i tidsrommet 9/4 – 31/12- 2019. Det gis 

dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme tidsrom. Ferdsel forutsetter grunneiers 

tillatelse, og ferdsel skjer varsomt og hensynsfullt langs eksisterende sti fra 

Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen. Det skal føres kjørebok som må legges ved en 

eventuell ny fremtidig søknad. 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

En tillatelse til kjøring vil kunne gi presedens for liknende søknader i fremtiden. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser absolutt at det vil være sunt, også for mennesker med funksjonshemming, å 

kunne komme seg ut i naturen. Det gir økt livskvalitet og gode opplevelser. Rådmannen ser 

også at leiekjøring kan være vanskelig i dette tilfellet. Likevel er det grunn til å være restriktiv 

med å gi tillatelser på slike søknader, da det er stadig vanligere at folk anskaffer seg 

motorkjøretøyer (atv, snøscooter, spesialtilpassede motorkjøretøyer mm) som kan kjøre i 

utmark. Det er mange mennesker med ulike funksjonshemminger, og med lettere tilgang til 

ulike terrenggående kjøretøyer, vil det kunne føre til mange tilsvarende søknader i fremtiden. 

Ut fra likebehandlingsprinsippet, vil en tillatelse på denne søknaden kunne føre til at tilsvarende 

søknader i fremtiden også må imøtekommes. Ringkollenområdet er et mye brukt område for 

friluftsliv, skigåing, turgåing og et område man søker ro og naturopplevelser. Rådmannen ser 
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at ved å slippe opp for motorisert ferdsel for tur-/fornøyelsesformål, vil det kunne føre til 

støybelastning og mindre trivsel for øvrige brukere av området. Dette vil kunne føre til 

interessekonflikter. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet (Uttrykte vedlegg) 

E-post fra søker (Uttrykte vedlegg) 

Kart over aktuelt område 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 19/922-4   Arkiv: GNR 133/9  

 

Dispensasjon for bygging av redskapshus Gnr/bnr 133/9 - Thoengata 

110 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd 

innvilges. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanbestemmelsene 

§ 10.1 for å bygge en driftsbygning på dyrka mark. Rådmannen viser til at søker har vurdert 

dyrka mark som eneste mulige plassering, og anbefaler at dispensasjonssøknaden godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon fra forbudet mot å bygge på dyrka mark for å bygge en ny 

driftsbygning på gnr/bnr 133/9. Driftsbygningen skal være 12 x 29,7 meter, og inneholde et 

rom for redskaper/traktor og et vedlikeholdsrom. Bygningen vil ha et bebygd areal på 356 m2 

og en mønehøyde på 7,45 meter.  

 

Søker skriver at plasseringen på dyrka mark er eneste mulighet. Arealet bygningen skal 

plasseres på er den dårligste jorden rundt tunet på gården, og søker vil ta av matjorda og flytte 

den til andre områder på eiendommen. Søker viser også til at arealet er tilnærmet flatt, og det 

vil derfor ikke bli noen terrenginngrep. 

 

Videre skriver søker at behovet for et tidsmessig redskapshus på gården er stort. I dag bruker 

han låven til å oppbevare redskap. Denne er bygd i 1935 og gir begrenset mulighet til å lagre 

redskap på grunn av stolper og trange dører. Søker ønsker å bygge et redskapshus tilpasset 

dagens drift, og har plassert den nye driftsbygningen slik at det eksisterende tunet tas vare på. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et LNF-område. Kommuneplanbestemmelsene § 10.1 regulerer bygging i 

LNF-områder. Utgangspunktet etter § 10.1 første ledd er at det kun er tillatt å utføre tiltak 

som er nødvendige for landbruks-, natur- og friluftsformål og for gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet. 
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Av kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd følger det at «Det tillates ikke nedbygging 

av dyrka mark.» Dette forbudet er nytt i den nye kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt». For det andre må 

«fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen  kan  ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at denne saken utløser behov for innhenting av ytterligere informasjon 

eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd avslås. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Mulig begrunnelse til alternativ 2: 

Hovedutvalget kan velge å legge avgjørende vekt på at forbudet mot bygging på dyrka mark 

skal sikre mot all form for nedbygging av dyrka mark, også fra bygninger til landbruksformål. 

Hovedutvalget kan mene at den enkelte bondens behov må vike for samfunnsinteressen i et 

sterkt jordvern, og at søker må klare seg med en lite egnet driftsbygning eller vurdere å rive 

eksisterende bygning og bygge ny på samme sted. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. Kommuneplanen har et forbud mot 

bygging på dyrka mark. Dette forbudet gjelder også landbrukstiltak. Saken vil danne presedens 

for avveiingen mellom jordvern og gårdeiers behov for nye driftsbygninger i tilfeller hvor det 

ikke er mulig å bygge driftsbygningen utenom dyrka mark.  

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 
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lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjonen er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt».  

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfnnet og framtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Forbudet mot bygging på dyrka mark er begrunnet i hensynet til jordvern. Kommuneplanen 

skiller ikke på hvilken type bygninger som plasseres på dyrka mark, men har et generelt forbud 

mot all form for nedbygging av dyrka mark.  

 

På dette punktet er kommuneplanen strengere enn jordloven, som bare forbyr bygging på 

dyrka mark «til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.» Bygningen er en 

driftsbygning til landbruksdriften, og vil derfor være til fomål som tar sikte på 

jordbruksproduksjon. Kommuneplanen har derfor en strengere regulering enn jordlova, dette 

bidrar til å sikre også mot den byggingen på dyrka mark som landbruket selv står for, og 

kommuneplanen er bevisst laget strengere enn jordlova. 

 

Rådmannen viser likevel til at kommuneplanen ikke skiller mellom hvilke formål det bygges for 

på dyrka mark. I dette tilfellet, hvor plassering på dyrka mark er det eneste alternativet for å 

bygge en driftsbygning som er nødvendig for landbruksdriften på eiendommen, vil imidlertid 

ikke hensynene bak forbudet mot bygging på dyrka mark gjøre seg gjeldende med like stor 

styrke. Bestemmelsen er satt for å verne landbruksjorda, men er ikke ment å hindre bøndene i å 

bygge driftsbygninger som er nødvendige for driften av landbruksjorda. 

 

Rådmannen  mener på denne bakgrunn at hensyene bak forbudet mot bygging på dyrka mark 

ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av denne dispensasjonen. 
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Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjonen må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Ulempene ved å innvilge dispensasjonen er at det tillates bygging på dyrka mark. Jorda er 

registrert som fulldyrka jord i gårdskart.  

 

Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at søker får mulighet til å bygge en ny og 

funksjonell driftsbygning, tilpasset dagens krav og behov til størrelse og utforming. Videre 

ønsker søker å ivareta eksisterende tun, og det er derfor ikke ønskelig å rive den gamle låven 

fra 1935. Rådmannen ser det som positivt at søker ønsker å ivareta det opprinnelige tunet på 

eiendommen. 

 

Videre viser søker til at bygningen vil plasseres på den dårligste jorda rundt tunet på gården, og 

at han vil ta av matjorda og flytte den til andre områder på eiendommen. Søker mener derfor at 

tapet av matjord vil bli minimalt.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Rådmannen  mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen 

innvilges. Rådmannen har lagt avgjørende vekt på at bygningen er til landbruksdrift, at det ikke 

er andre mulige plasseringer enn på dyrka mark og at tiltaket er tenkt utført slik at tapet av 

matjord blir minst mulig. 

 

 

Utskrift sendes 

Thor Gunnar Tangen, Thoen gård, 3514 HØNEFOSS 
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Vedlegg 

Søknad om dispensasjon 

Søknad om bygging av redskapshus 

Situasjonsplan 

Tegninger 

Redegjørelse 

Oversiktskart 

Skråfoto fra Gule Sider 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/2920 25.03.2019 DS  132/19 R/TEK/KRIGRO GNR 38/88, 38/118, 

44/28 

  

Rammetillatelse - legevakt og ambulansestasjon Gnr/bnr 38/88, 38/118, 44/28 - 

Arnhold Dybjords vei 1 

 

18/2063 28.03.2019 DS  139/19 R/TEK/OLAVA GNR 268/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 268/1, 268/3 og  268/6 - Stigsrud 

 

19/1348 28.03.2019 DS  141/19 R/TEK/BERLE GNR 263/47 

Arild Såstad  

Bygging av garasje Gnr/bnr 263/47 - Bureveien 44 

 

18/5318 29.03.2019 DS  142/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1 

Eco Solutions AS  

Etablere ledningsnett for vann- og trykkavløp Gnr/bnr 10/1 - Skjørvold 

 

18/5329 29.03.2019 DS  143/19 R/TEK/ANEWEB GNR 15/2 

  

Dispensasjon, tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 15/2 - Heggelia 

 

16/4033 01.04.2019 DS  144/19 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 18-19 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

19/1472 01.04.2019 DS  145/19 R/TEK/BERLE GNR 49/245 

Raymond Andre Huser  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/245 - Ringveien 111 

 

18/4258 01.04.2019 DS  146/19 R/TEK/A34 PLN 399 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Endring av detaljregulering 399 - Ny skole og boligområde Benterud  

 

19/1501 01.04.2019 DS  147/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 103/305 - Tonettes vei 

 

18/3578 02.04.2019 DS  148/19 R/TEK/HALA GNR 139/10 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 139/10 - Nordmoveien 5 

 

19/1429 02.04.2019 DS  149/19 R/TEK/AEMYH GNR 132/312 

Anders Jacobsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 132/312 - Færdenbakken 9 

 

19/1506 03.04.2019 DS  150/19 R/TEK/AEMYH GNR 254/25 

Ringerike Kommune  

Brakke Gnr/bnr 254/25 - Kindsåsveien 26 

 

18/1821 04.04.2019 DS  152/19 R/TEK/ELILUN GNR 317/184 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187 - Hønengata 40 - 

42 - 44 

 

19/737 04.04.2019 DS  153/19 R/TEK/OLEMOS GNR 275/106 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 275/106 

 

18/4002 04.04.2019 DS  154/19 R/TEK/KRIGRO GNR 42/86 

Egil Lerberg  

Bygging av garasje Gnr/bnr 42/86 - Botilrudveien 2 

 

19/476 05.04.2019 DS  155/19 R/TEK/KRIGRO GNR 134/125 

Fossen Friluft AS  

Aktivitetspark Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

16/1938 05.04.2019 DS  156/19 R/TEK/AEMYH GNR 34/37 

Signe M Kviberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 34/37 - Hadelandsveien 203 

 

18/5404 05.04.2019 DS  157/19 R/TEK/ELIPAU GNR 37/176 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Grensejustering Gnr/bnr 37/176 og 3051/1 

 

18/5405 05.04.2019 DS  158/19 R/TEK/ELIPAU GNR 39/5 

  

Grensejustering Gnr/bnr 39/5 og 3051/1 

 

19/1389 05.04.2019 DS  160/19 R/TEK/KARGRA GNR 284/83 

Jan Egseth  

Oppsetting av støttemur Gnr/bnr 284/83 - Ådalsveien 604 

 

19/1172 08.04.2019 DS  161/19 R/TEK/ANEWEB GNR 285/1 

Trond Helge Furuseth Ottersen Buttingsrud  

Tilbygg Gnr/bnr 285/1 - Ådalsveien 690 

 

19/1483 08.04.2019 DS  162/19 R/TEK/AEMYH GNR 54/86 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 54/86 - Veksalveien 5 B 

 

19/838 10.04.2019 DS  164/19 R/TEK/HALA GNR 37/1/29 

Geir Aasen  

Dispensasjon Gnr/bnr/fnr 137/1/29 - Øyangen 

 

19/1530 10.04.2019 DS  165/19 R/TEK/KARGRA GNR 60/55 

Gry Hege Erlund  

Bruksendring Gnr/bnr 60/55 - Elvengveien 25 

 

19/1012 10.04.2019 DS  166/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/396 

  

Takoverbygg Gnr/bnr 318/396 - Fossveien 5 

 

19/477 10.04.2019 DS  167/19 R/TEK/ELILUN GNR 47/228 

  

Garasje Gnr/bnr 47/228 - Veienkroken 1 

 

19/892 11.04.2019 DS  168/19 R/TEK/ELILUN GNR 49/26 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 49/26 - Myrveien 7 

 

17/4957 11.04.2019 DS  169/19 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

19/1698 11.04.2019 DS  170/19 R/TEK/BERLE GNR 42/44 

Einar Solberg Olsen  

Bod Gnr/bnr 42/44 - Busundveien 194 

 

19/1562 11.04.2019 DS  171/19 R/TEK/KARGRA GNR 284/83 

Jan Egseth  

Dispensasjon Gnr/bnr - 284/83 - Ådalsveien 604 

 

19/1022 11.04.2019 DS  172/19 R/TEK/ANEWEB GNR 3/49 

Ole Einar Gjerde  

Dispensasjon Gnr/bnr 3/49 - Høgås 

 

17/308 11.04.2019 DS  173/19 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 44/28 Arnold Dybjord vei 1 - Ringerike sykehus 

 

19/329 12.04.2019 DS  174/19 R/TEK/ANEWEB GNR 275/106 

  

Riving og oppføring av ny fritidsbolig Gnr/bnr 275/106 - Søndre Samsjøen 

 

19/1059 16.04.2019 DS  175/19 R/TEK/ANEWEB GNR 106/5 

Eirik Trygve Bøe  

Dispensasjon fra Markaloven - Ringkollen Gnr/bnr 106/5 - Bølgensætra 

 

19/1520 16.04.2019 DS  176/19 R/TEK/ANEWEB GNR 15/2 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 15/2 - Heggelia 

 

19/1544 23.04.2019 DS  177/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/359 

  

Bygging av 2 mannsbolig Gnr/bnr 148/359 - Permobakken 

 

19/1670 23.04.2019 DS  178/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/188 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/188 - Dronningensgate 22 

 

19/341 23.04.2019 DS  179/19 R/TEK/KARGRA GNR 244/48 

Johan Helmer Bratvold  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Dispensasjon Gnr/bnr 244/48 - Støaveien 61 A 

 

19/1728 23.04.2019 DS  180/19 R/TEK/HALA GNR 73/5 

  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 73/5 - Sandakerveien 23 

 

19/1730 23.04.2019 DS  181/19 R/TEK/BERLE GNR 129/73 

Roar Dalen  

Dispensasjon Gnr/bnr 129/73 - Viulveien 215 

 

18/3607 24.04.2019 DS  182/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1/3 

  

Tilbygg bad - Dispensajon Gnr/bnr/fnr 10/1/3 - Øvre Østbråtaveien 20 

 

17/4322 24.04.2019 DS  183/19 R/TEK/KARGRA GNR 122/7 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 122/7 117/1 - Almveien 34 

 

19/1688 25.04.2019 DS  184/19 R/TEK/HALA GNR 273/130 

Tom Christian Postl Borg  

Balkong Gnr/bnr 273/130 - Dølerudjordet 5 

 

18/3448 26.04.2019 DS  187/19 R/TEK/KRIGRO GNR 139/76, 139/13 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/76, 139/13 - Nordmoveien 48 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/2920 25.03.2019 DS  132/19 R/TEK/KRIGRO GNR 38/88, 38/118, 

44/28 

  

Rammetillatelse - legevakt og ambulansestasjon Gnr/bnr 38/88, 38/118, 44/28 - 

Arnhold Dybjords vei 1 

 

18/2063 28.03.2019 DS  139/19 R/TEK/OLAVA GNR 268/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 268/1, 268/3 og  268/6 - Stigsrud 

 

19/1348 28.03.2019 DS  141/19 R/TEK/BERLE GNR 263/47 

Arild Såstad  

Bygging av garasje Gnr/bnr 263/47 - Bureveien 44 

 

18/5318 29.03.2019 DS  142/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1 

Eco Solutions AS  

Etablere ledningsnett for vann- og trykkavløp Gnr/bnr 10/1 - Skjørvold 

 

18/5329 29.03.2019 DS  143/19 R/TEK/ANEWEB GNR 15/2 

  

Dispensasjon, tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 15/2 - Heggelia 

 

16/4033 01.04.2019 DS  144/19 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 18-19 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

19/1472 01.04.2019 DS  145/19 R/TEK/BERLE GNR 49/245 

Raymond Andre Huser  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/245 - Ringveien 111 

 

18/4258 01.04.2019 DS  146/19 R/TEK/A34 PLN 399 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Endring av detaljregulering 399 - Ny skole og boligområde Benterud  

 

19/1501 01.04.2019 DS  147/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 103/305 - Tonettes vei 

 

18/3578 02.04.2019 DS  148/19 R/TEK/HALA GNR 139/10 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 139/10 - Nordmoveien 5 

 

19/1429 02.04.2019 DS  149/19 R/TEK/AEMYH GNR 132/312 

Anders Jacobsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 132/312 - Færdenbakken 9 

 

19/1506 03.04.2019 DS  150/19 R/TEK/AEMYH GNR 254/25 

Ringerike Kommune  

Brakke Gnr/bnr 254/25 - Kindsåsveien 26 

 

18/1821 04.04.2019 DS  152/19 R/TEK/ELILUN GNR 317/184 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187 - Hønengata 40 - 

42 - 44 

 

19/737 04.04.2019 DS  153/19 R/TEK/OLEMOS GNR 275/106 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 275/106 

 

18/4002 04.04.2019 DS  154/19 R/TEK/KRIGRO GNR 42/86 

Egil Lerberg  

Bygging av garasje Gnr/bnr 42/86 - Botilrudveien 2 

 

19/476 05.04.2019 DS  155/19 R/TEK/KRIGRO GNR 134/125 

Fossen Friluft AS  

Aktivitetspark Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

16/1938 05.04.2019 DS  156/19 R/TEK/AEMYH GNR 34/37 

Signe M Kviberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 34/37 - Hadelandsveien 203 

 

18/5404 05.04.2019 DS  157/19 R/TEK/ELIPAU GNR 37/176 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Grensejustering Gnr/bnr 37/176 og 3051/1 

 

18/5405 05.04.2019 DS  158/19 R/TEK/ELIPAU GNR 39/5 

  

Grensejustering Gnr/bnr 39/5 og 3051/1 

 

19/1389 05.04.2019 DS  160/19 R/TEK/KARGRA GNR 284/83 

Jan Egseth  

Oppsetting av støttemur Gnr/bnr 284/83 - Ådalsveien 604 

 

19/1172 08.04.2019 DS  161/19 R/TEK/ANEWEB GNR 285/1 

Trond Helge Furuseth Ottersen Buttingsrud  

Tilbygg Gnr/bnr 285/1 - Ådalsveien 690 

 

19/1483 08.04.2019 DS  162/19 R/TEK/AEMYH GNR 54/86 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 54/86 - Veksalveien 5 B 

 

19/838 10.04.2019 DS  164/19 R/TEK/HALA GNR 37/1/29 

Geir Aasen  

Dispensasjon Gnr/bnr/fnr 137/1/29 - Øyangen 

 

19/1530 10.04.2019 DS  165/19 R/TEK/KARGRA GNR 60/55 

Gry Hege Erlund  

Bruksendring Gnr/bnr 60/55 - Elvengveien 25 

 

19/1012 10.04.2019 DS  166/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/396 

  

Takoverbygg Gnr/bnr 318/396 - Fossveien 5 

 

19/477 10.04.2019 DS  167/19 R/TEK/ELILUN GNR 47/228 

  

Garasje Gnr/bnr 47/228 - Veienkroken 1 

 

19/892 11.04.2019 DS  168/19 R/TEK/ELILUN GNR 49/26 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 49/26 - Myrveien 7 

 

17/4957 11.04.2019 DS  169/19 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

19/1698 11.04.2019 DS  170/19 R/TEK/BERLE GNR 42/44 

Einar Solberg Olsen  

Bod Gnr/bnr 42/44 - Busundveien 194 

 

19/1562 11.04.2019 DS  171/19 R/TEK/KARGRA GNR 284/83 

Jan Egseth  

Dispensasjon Gnr/bnr - 284/83 - Ådalsveien 604 

 

19/1022 11.04.2019 DS  172/19 R/TEK/ANEWEB GNR 3/49 

Ole Einar Gjerde  

Dispensasjon Gnr/bnr 3/49 - Høgås 

 

17/308 11.04.2019 DS  173/19 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 44/28 Arnold Dybjord vei 1 - Ringerike sykehus 

 

19/329 12.04.2019 DS  174/19 R/TEK/ANEWEB GNR 275/106 

  

Riving og oppføring av ny fritidsbolig Gnr/bnr 275/106 - Søndre Samsjøen 

 

19/1059 16.04.2019 DS  175/19 R/TEK/ANEWEB GNR 106/5 

Eirik Trygve Bøe  

Dispensasjon fra Markaloven - Ringkollen Gnr/bnr 106/5 - Bølgensætra 

 

19/1520 16.04.2019 DS  176/19 R/TEK/ANEWEB GNR 15/2 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 15/2 - Heggelia 

 

19/1544 23.04.2019 DS  177/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/359 

  

Bygging av 2 mannsbolig Gnr/bnr 148/359 - Permobakken 

 

19/1670 23.04.2019 DS  178/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/188 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/188 - Dronningensgate 22 

 

19/341 23.04.2019 DS  179/19 R/TEK/KARGRA GNR 244/48 

Johan Helmer Bratvold  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Dispensasjon Gnr/bnr 244/48 - Støaveien 61 A 

 

19/1728 23.04.2019 DS  180/19 R/TEK/HALA GNR 73/5 

  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 73/5 - Sandakerveien 23 

 

19/1730 23.04.2019 DS  181/19 R/TEK/BERLE GNR 129/73 

Roar Dalen  

Dispensasjon Gnr/bnr 129/73 - Viulveien 215 

 

18/3607 24.04.2019 DS  182/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1/3 

  

Tilbygg bad - Dispensajon Gnr/bnr/fnr 10/1/3 - Øvre Østbråtaveien 20 

 

17/4322 24.04.2019 DS  183/19 R/TEK/KARGRA GNR 122/7 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 122/7 117/1 - Almveien 34 

 

19/1688 25.04.2019 DS  184/19 R/TEK/HALA GNR 273/130 

Tom Christian Postl Borg  

Balkong Gnr/bnr 273/130 - Dølerudjordet 5 

 

18/3448 26.04.2019 DS  187/19 R/TEK/KRIGRO GNR 139/76, 139/13 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/76, 139/13 - Nordmoveien 48 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4361-9   Arkiv: PLN 999  

 

 

0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 2), 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. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: Deler av gjeldende 

reguleringsplan 295 Killingtjern 1, vedtatt 28.08.2003, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_374 Killingtjern 2. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, som er i tråd med gjelde 

kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011. 

 

Planområdet vil bli utvidet mot sydvest og omfatte 

1. Adkomstvei fra eksisterende reguleringsplan 295_ Killingtjern 1. 

2. Tomt nr 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor reguleringsplan Killingtjern 1_ 295, som 

planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål og utleiehytter.  

3. Tomt merket som 114 i plankartet (kombinert formål næring/utleiehytter). Dette er en 

gammel tomt fra bebyggelsesplan fra 1970-tallet som er ferdig oppmålt og avmerket på 

kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere. 

 

Det er lagt opp til 17 tomter som er regulert til fritidsbebyggelse. 

 

Forslagstiller legger fram 2 alternative forslag, hvor en av dem blir lagt ut til høring. 

Disse har egne plankart og bestemmelsen, mens planbeskrivelsen er den samme til begge.  

 

Alternativ 1 



- 

Det foreslås at 5 tomter (nr 127, 129, 130, 131 og 132) skal tillates å bygge leilighetsbygg opp 

til 4 leiligheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i hver etg. Disse tomtene ligger noe lavere i 

terrenget enn de øvrige tomtene som ligger bak.  

Utbygger vil legge ut dette alternativet, siden det er et marked i Norge på ca 10 % som 

etterspør leilighetshytter. Dette er en løsning som passer godt for både eldre hyttekjøpere, 

enslige, men også barnefamilier. Siden leiligheter blir noe rimeligere enn frittliggende hytter og 

det blir mindre vedlikehold. I forhold til andre steder hvor utbygger velger større 

leilighetsbygg, er det ønskelig med mindre leilighetsbygg (maks 4 leiligheter pr. bygg i 2 plan) 

som dominerer mindre i landskapet. 

 

Alternativ 2 

Er å bygge tradisjonelle enkelt hytter m/ bod, og åpne for at tomt 127 og 130 kan bygges som 

tun tomter. 

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planprosessen har vært langvarig, 

både før kommunedelplanen ble vedtatt i 2011, og etterpå hvor avklaring mht krysset på 

Ringmoen stoppet reguleringsplanprosessen. Vår /sommer 2016 ble det avklaring i forhold til 

krysset, og planarbeidet kunne gjenopptas. Forslag til ny reguleringsplan Killingtjern 2, 

alternativ 1 og alternativ 2 holder seg innenfor kommunedelplanen, samt det er justert å ta med 

tomt 114 og tomt 101 i reguleringsplan 295 Killingtjern, vedtatt 28.08.2003.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er ubebygd   

 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Ole Gamkinn 28.03.2019.    

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart (2 alternativer) 

- Reguleringsbestemmelser (2 alternativer) 

- Planbeskrivelse 

- Skissetegninger til leilighetsbygg og garasje m/leiligheter 

- Tverrprofil til alternativ 1 og 2 

- ROS sjekkliste 

- VA-plan 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Killingtjern AS er forslagstiller.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 295-01 Killingtjern fra 28.08.2003 

(gnr/bnr 293/182). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til fritidsbebyggelse. 



- 

Resterende del av planområdet er i dag uregulert, men avsatt til fritidsbebyggelse i 

kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 293/1, samt tomt nr 101 gnr/bnr 293/182. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 11.05.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 15.05.2012, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

Kort oppsummering: Nasjonale føringer blir ivaretatt mht friluftsliv, landskap, naturmangfold 

og energi. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget.  

 

Buskerud fylkeskommune, 21.06.2012 

Kort oppsummering: Må foreta en registrering av automatiske fredete kulturminner, siden det 

er lite opplysninger i våre arkiv om automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet. 

 Rådmannens kommentar: Det er utført arkeologisk undersøkelse, hvor det ikke ble 

funnet automatiske fredete eller nyere tids kulturminner. Rapport ligger vedlagt. 

 

Statens vegvesen, 02.07.2012 

Kort oppsummering: Planområde skal bygge på kommunedelplan, samt krav til nytt kryss ved 

Ringmoen. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget, 

samt at krysset ved Ringmoen ble ferdigstilt vår/sommer 2016. 

 

 

Varsel om innsigelse 

Det har ikke kommet inn noe varsel om innsigelse. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 



- 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad 

15.05.2012, med høringsfrist 01.07.2012. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Alternative løsninger 

Det er ønske fra tiltakshaver å legge fram 2 alternativer, hvor en av dem blir sendt på høring. 

 

Alternativ 1 

Det foreslås at 5 tomter (nr 127, 129, 130, 131 og 132) skal tillates å bygge leilighetsbygg opp 

til 4 leiligheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i hver etg. Disse tomtene ligger noe lavere i 

terrenget enn de øvrige tomtene som ligger bak.  

Utbygger vil legge ut dette alternativet, siden det er et marked i Norge på ca 10 % som 

etterspør leilighetshytter. Dette er en løsning som passer godt for både eldre hyttekjøpere, 

enslige, men også barnefamilier. Siden leiligheter blir noe rimeligere enn frittliggende hytter og 

det blir mindre vedlikehold. I forhold til andre steder hvor utbygger velger større 

leilighetsbygg, er det ønskelig med mindre leilighetsbygg (maks 4 leiligheter pr. bygg i 2 plan) 

som dominerer mindre i landskapet. 

 

Alternativ 2 

Er å bygge tradisjonelle enkelt hytter m/ bod, og åpne for at tomt 127 og 130 kan bygges som 

tun tomter. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak 

1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 1), sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Det er foreslått å legge til rette for 17 hyttetomter og 2 tomter med kombinertformål 

næringsformål og utleiehytter på Killingtjern 2. Det er lagt fram 2 alternativer hvor alternativ 1 

legger opp til 5 av de 17 tomtene er foreslått til leiligheter, hvor det er opptil 4 leiligheter pr. 

hytte med maks 2 leiligheter i hver etasje. Alternativ 2 er at alle 17 tomtene blir oppført med 

tradisjonelle frittliggende fritidshytter m/bod. Hvor 2 tomter med mulighet for tun tomt, samt 5 

tomter med mulighet for ramloft/oppstugu. 



- 

Det med leiligheter er en ny utbyggings struktur som ikke fins på Vikerfjell. Dette vil bryte 

med utbyggings struktur som man finner på resten av Vikerfjell, hvor det er godt etablert med 

frittliggende fritidsbebyggelse. Bygningshøyden for etablering av leiligheter vil også øke med 

tillat høyde på gesims inntil 6,2 m og tillat høyde på møne inntil 8,2 m. Hvor frittliggende 

fritidsbebyggelse ligger på høyde for gesims inntil 3,2 m og høyde for møne inntil 6,0 m. Disse 

leilighets-byggene vil bli mere dominerende i landskapsbilde enn etablering av tradisjonell 

fritidsbebyggelse. Selv om tomtene som leilighetene er planlagt på, ligger på en hylle i terrenget 

med høyde i bakkant.  

 

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i Kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Planområdet er utvidet mot sydvest, hvor tomtene for kombinertformål er tatt inn. 

Tomt nr 101 ligger inne i eksisterende reguleringsplan 295 Killingtjern og tomt 114 ligger inne 

en bebyggelsesplan fra 1970-tallet. Disse 2 tomtene er tatt med for å få en mere helhet i planen, 

og for å kunne tilby et komplett service/servering/overnattingssenter for både hytteeiere og 

andre turister. Dette vil også gjøre det letter å opprettholde bærekraftige arbeidsplasser i 

området.  

 

Det er valgt å stramme inn i bestemmelsen angående det med lysforurensning. Ved å legge til 

at lys kilde skal begrenses til hovedinngang og boder på bakkeplan. Dette for å unngå lys i 

gesims og at hytteeiere lyser opp hele hytta. Dette er noe som rådmannen har blitt bevisst på i 

form av befaring og tilbakemelding fra andre hytteeiere, som ikke ønsker denne type 

lysforurensning i fjellet. Med denne tilleggsteksten vil det blir lettere å følge opp og håndheve 

den uønsket lysforurensningen.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent. 

 

 

Infrastruktur 

Adkomst inn til planområdet går fra Fv172, via Elsrudsetervegen og Skarrudsetervegen inn på 

Killingtjernveien. Dette er godt opparbeidete veier fram til reguleringsplan 295 Killingtjern og 

det vil bli opparbeidet ny vei inn til nytt planområdet, 375 Killingtjern 2. Strøm er ført fram til 

området Killingtjern 1 tidligere. Det blir innlagt vann fra fjellborrede fellesbrønner, og det blir 

toalettløsning med Jets vacuumtoalett i tette tanker som blir tømt av septikbil, samt at gråvann 

går i Jets mini gråvannsrenseanlegg. 

 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Med hensyn til naturmangfoldloven §§ 8-12, er det ikke funnet opplysninger som viser at 

tiltaket vil ha vesentlig negativ virkning på naturmiljøet. Skogbruket i området har lav til 

middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 

Planområdet ivaretar sti opp til Skarrudkollen, ved å etablere LF5. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

De ulike temaene er gjennomgått i sjekklista for risiko og sårbarhet, og det ble ikke funnet 

nødvendig å utdype disse noe mer. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 



- 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Killingtern 2 på Vikerfjell. Planene kan gi positive 

ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et utgangspunkt i denne sammenheng og det er kontinuerlig 

etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjell blir solgt inn som Oslos nærmeste høyfjell.  

 

Rådmannens forslag er å legge alternativ 2 ut på offentlig ettersyn. Dette begrunnes med at ved 

alternativ 1 vil det åpnes for en ny utbyggings struktur som ikke eksisterer på Vikerfjell, samt 

at denne type bebyggelse vil være mere ruvende i landskapsbilde en nærliggende bebyggelse.  

I reguleringsplan for Tosseviksetra, vedtatt 25.02.2016, ble det avsatt et område til 

leiligheter/enkelthytter. Dette området er tiltenkt for utvikling av tettetere bebyggelse for 

utleie. Disse leilighetene vil være noe lavere en det som åpnes for i alternativ 1, Killingtjern 2. 

Det er ikke per.dags dato satt i gang arbeid med å bygge ut dette området. Rådmannen 

anbefaler at dette bør bygges ut først på Tosseviksetra før det åpnes for leilighetsbygg andre 

steder på Vikerfjell. Dette også for å se om etterspørselen er til stede.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget (alternativ 2) 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdet markert med rødt 

2. Forslag til plankart (alternativ 1) 

3. Forslag til plankart (alternativ 2) 

4. Forslag til reguleringsbestemmelser (alternativ 1) 

5. Forslag til reguleringsbestemmelser (alternativ 2) 

6. Planbeskrivelse 

7. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud, 21.06.2012 

b. Buskerud fylkeskommune, 21.06.2012 

c. Statens vegvesen, 02.07.2012 

8. ROS sjekkliste 

9. VA-Plan 

10. Tverrprofil alternativ 1 

11. Tverrprofil alternativ 2 

12. Foreløpig skissetegninger til leilighetsbygg og garasje m/leiligheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

ass. Rådmann: Terje Dalen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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 RINGERIKE KOMMUNE 

Strategi- og utviklingsavdelingen 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
nr  0605_374 Detaljregulering for  

KILLINGTJERN 2 - alternativ 1 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / fagkyndig 17.02.2019 

Sist revidert ____ 

 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ____, sak BHNR  

Høring og offentlig ettersyn _____-____ 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ____, sak BHNR  

2. gangs behandling i formannskapet 2 ____, sak BHNR 

Vedtak i kommunestyret ____, sak BHNR. 
 

 

 
Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes liste til 

informasjon om planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

§3. Bebyggelse og anlegg, 

1121: Fritidsbebyggelse-frittliggende, BFF 

1123: Fritidsbebyggelse, blokk, BFB 

1800 (1300/1171): Kombinert formål; 

næringsbebyggelse/tjenesteyting/utleiehytter, BKB (BN/BUH) 

1541: Område for drikkevannsforsyning, BVF. 

1510: Område for energianlegg, BE 

1542: Avløpsanlegg, BAV - nedgravd på hver tomt iht VA-plan og separate 

utslippssøknader, vises således ikke på plankartet. 

§4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

2011: Kjøreveg, SKV 

      §5. Grøntstruktur, 

5130: Frilufts-formål, LF 

§6. Hensynssoner 
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Bestemmelser om rekkefølge, endring plankrav. 
 

§ 1 Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 1.1 Krav til veger 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter i planområdet, før det er gitt 

brukstillatelse for regulert samleveg til nærmeste punkt for den aktuelle tomta. 

 

§ 1.2. Vann- og avløpsledninger 
Før det gis tillatelse til tiltak for vann- og avløpsanlegg, skal tekniske planer for disse 

godkjennes av kommunen.  

 

§ 1.3 Brannvann. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger i planområdet før det er 

dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 

 

 

 

Formålsbestemmelser 

 
§ 2 Fellesbestemmelser 

 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

 

§ 2.1 Behandling av ubebygde arealer  
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås, og skal så snart som mulig 

bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes / plantes. 

 

§ 2.2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 

§ 2.3 Strømtilførsel  
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon, samt 

vann- og avløpsledninger og lignende skal innenfor planområdet legges i bakken. Jordkabler 

skal så langt det lar seg gjøre legges i vei. 

 

 

§ 2.4 Terrenginngrep 
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn. Alle inngrep skal 

derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger 

skal såes til med stedegne arter. 
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§ 2.5. Vann og avløp 
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før vannforsyning 

og bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for hytteområdet Killingtjern 1 og 2 skal 

legges til grunn for prosjektering av vann- og avløp. 

 

 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

 
§ 3.1 Fritidsbebyggelse - BFF 1-3 og BFB 1-2. 

 

 § 3.1.1 Formål 
Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet, 

og reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

§ 3.1.2 Fritidsbebyggelse, type: 
a. Fritidsbebyggelse, frittliggende; 

BFF 1-3. Tomt 125, 126, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 og 

141 

 

b. Fritidsbebyggelse, blokk;  

BFB 1-2. Tomt 127, 129, 130, 131 og 132 

 

§ 3.1.3 Utnyttingsgrad 
a. Fritidsbebyggelse, frittliggende:  

Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt 170 kvm. Av dette 

kan maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm til parkering og 

maksimum 120 kvm brukes i hytte/fritidsbolig. 

  

b. Fritidsbebyggelse, blokk:  

Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt 300 kvm. Av dette 

kan maksimum 75 kvm brukes til parkering og rest maksimum 225 kvm 

fordeles til hytte og uthus. Maksimalt antall hytteleiligheter settes til 4, og 

maksimal antall etasjer settes til 2. 

 

 § 3.1.4 Byggehøyde 
Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Alle høyder er i forhold til 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 

a. Fritidsbebyggelse, frittliggende; BFF 1-3. Tomt 125, 126, 128, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 og 141 tillates gesimshøyde inntil 3,2 

m og møne-høyde inntil 6,0 m. 

 

b. Fritidsbebyggelse, blokk; BFB 1-2. Tomt 127, 129, 130, 131 og 132 

tillates gesimshøyde inntil 6,2 m og møne-høyde inntil 8,2 m. 
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   Tak-form  
c. BFF; Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 

grader. Takvinkelen på oppstugudelen skal ikke overskride 25 grader. 

Det tillates takoppløft som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av 

takflaten. Taktekking skal utføres i materialer som gir en mørk og matt 

fargevirkning, alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke plater 

tillates ikke som taktekking i området. 

 

d. BFB; Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 18 og 32 

grader. Det tillates takoppløft som ikke er høyere enn møne for inntil 

2/3 av takflaten. Taktekking skal utføres i materialer som gir en mørk 

og matt fargevirkning, alternativt gress med stedegne gress-typer. 

Blanke plater tillates ikke som taktekking i området. 

 

 

 

 

§ 3.2, Kombinert formål; næringsbebyggelse/utleiehytter, BKB 1-2 – Tomt 

101 og 114. 

 

 §3.2.1 Formål 
Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet, 

og reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

  

a. Kombinert formål næring/utleiehytter BKB 1 - Tomt 101 – gnr 293/bnr 182 

- «Skarrudsetra».  

 

b. Kombinert formål Næring/utleiehytter BKB 2 – Tomt 114.  

Tilknyttet «Skarrudsetra»`s drift, samt øvrig drift av området til 

hytteservice, løypekjøring osv., reguleres til lager-/garasjebygg plan 1, samt 

3 utleiehytter i plan 2.  

 

 

§ 3.2.2 Type Kombinert bebyggelse 
a. Kombinert formål næring/utleiehytter BKB 1 – Tomt 101 – gnr 293/bnr 182 - 

«Skarrudsetra».  

 

Det nye vil bli: 

 utvidelse av serveringsdelen inkludert større sanitæranlegg,  

 samt 3 små utleiehytter.  

 

b. Kombinert formål Næring/utleiehytter BKB 2 – Tomt 114.  

 

Næringsgarasje/lager plan 1, samt 3 utleiehytter i plan 2.  
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§ 3.2.3 Utnyttingsgrad 
a. «Skarrudsetra»  tomt 101  

 

Følgende endringer legges nå til grunn: 

 

 Økning av kapasitet til innvendige sitteplasser og sanitæranlegg, 

betinger at det bygges en tilvarende serveringsfløy/varmestue nr. 2 med 

mellombygg inkl. sanitæranlegg, inntil dagens bygg mot nord, slik at 

dagens bygg kan øke BYA med 120 kvm serveringsdel og 30 kvm 

mellombygg, til samlet BYA for «Skarrudsetra» på 307 kvm. 

 De 3 nye utleiehyttene settes til maksimal BYA på 45 m2 pr. 

utleiehytte.  

 

Det tillates ikke fellesparkering på tomten, men der er satt av 40 kvm 

uteplass til avlessing av varer. Felles parkering skjer på gammel, men 

utvidet plass ca. 200 m syd for «Skarrudsetra». 

 

Dette gir samlet BYA for de 2 eksisterende bygg, nytt tilbygg, eksisterende 

avlessingsplass ute og 3 nye utleiehytter på tomten på samlet 500 kvm. 

 

 

b. Næring/utleiehytter tomt 114 

 

En garasje/lager m/ utleiehytter til nevnte formål settes til maks BYA 300 

kvm.  

I tillegg kan det opparbeides parkeringsplass BYA 500 kvm, slik at samlet 

BYA blir 800 kvm. 

 

Maksimalt antall hytteleiligheter settes til 3.   

 

 § 3.2.4 Byggehøyde  
Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Alle høyder er i forhold til 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

  

a. «Skarrudsetra» - Tomt 101 - eksisterende bygg har maks. gesimshøyde 

6,5 m, og maks møne-høyde 8 m på den høyste del. Tilbygg skal 

bygges med samme gesimshøyde og møne-høyde som allerede 

bebygget mellombygg/serveringsdel (laveste del av «Skarrudsetra».), 

hhv inntil 3,1 m gesimshøyde / 4,6 m møne-høyde. 

De 3 utleiehytter på tomt 101 – gnr/bnr 293/182 settes tilsvarende 

gesimshøyde inntil 3,1 m, og møne-høyde inntil 4,6 m. 

 

b. Næring/utleiehytter Tomt 114 settes maks gesimshøyde til 7,5 m og 

maks møne-høyde topp utleiehytter til 10,0 m i maks 2 etasjer. I tillegg 

jevnes terreng mot vest 2-3 m opp på betong yttervegg plan 1, for å 

tilpasse bygget til å framstå mindre dominerende i terrenget.    
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Tak-form 
Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. 

Taktekking skal utføres i materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, 

alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke plater tillates ikke som 

taktekking i området. 

 

 

§ 3.3 Punkt, plassering av hytte 
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Pælene er målt inn og vist 

med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil). Dette punktet skal ligge innenfor 

hyttas grunnflate.  Mindre justeringer av plassering av hyttene og adkomstveger kan 

gjøres ved byggesøknaden, dersom det dokumenteres at endringene gir minst mulig 

inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. 

 

Hoved-møneretning (lengderetning) skal være som vist på plankartet (pil-retning). 

 

Hoved-møneretning skal følge høydekotene.  

 

Kjeller/underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring 

og fylling. Fyllingen skal ikke overskride 1 m, og skal ikke strekke seg mer enn 2,5 m 

fra yttervegg til fyllingsfot. 

 

Byggegrense mot større veger er vist på plankartet. 

 

 

 

§ 3.4. Utforming 
Bebyggelsen skal gis en utforming som harmonerer med områdets byggeskikk, 

tilpasset tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, 

stiluttrykk, vindussetting og det landskap og natur den inngår i.  

Byggene kan planlegges i samtidsarkitektur, såfremt disse harmonerer med tilliggende 

bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe. 

 

Fasadene skal være av naturmaterialer av tre evt. m/ noe innslag av sten eller 

tilsvarende i deler av fasaden. 

 

Farger skal være av type tjære/jord i mørke nyanser. 

 

Uthus skal tilpasses hytte mht. materialvalg, form og farge. 

 

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde, og skal begrenses til hovedinngang og 

boder på bakkeplan. 

 

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt.  

 

Det kan settes opp enkle skigarder nær hyttene, med maks høyde inntil 90 cm. 

Inngjerdingen skal være sauesikker, og skal ikke omfatte mer enn 1/3 av tomta. For 

øvrig tillates ikke gjerder. 
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§ 3.5 Tomtedeling 
Tomtedeling er vist på plankartet. Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå 

bedre tilpasning til terrenget, iht matrikkellovens § 33 foretas mindre justering av 

grensene. 

 

 

§ 3.6. Område for drikkevannsforsyning – BVF 1-3 
Vannforsyning skal skje ved borebrønner i (løs-masser) / fjell. Det skal dokumenteres 

at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann. Plassering 

og utføring av brønner må foretas av fagkyndig personell, og i tråd med VA-planen. 

Det er fellesbrønner for de frittliggende fritidshyttene BFF, vist som f_BVF 1-3 i 

plankartet, mens det for øvrig er separate brønner som ikke vises på plankartet. 

 

 

§ 3.7. Område for energianlegg - BE 1 
Det vil bli en nettstasjon (BE) og kabelskap i området.  

 

 

§ 3.8. Avløpsanlegg - BAV 
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av grå-

vann skje til separate renseanlegg beregnet for dette.  

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. 

Hyttefeltets store tomter, grunnforhold og topografi, tilsier at det er mest 

hensiktsmessig med enkelt-anlegg – ref. VA-plan. 

Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett – ref. VA-plan 

som legger opp til Vakuum-toaletter med svært lavt vannforbruk.  

Avløpsanlegg skal oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven 

og plan- og bygningsloven. 

Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av fagkyndig personell og i tråd 

med VA-plan for området.  

 

 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

§ 4.1 Kjøreveg SKV 1-2. 
Alle adkomstveger i området er regulert med bredde 8 m, som inkluderer kjørebane og 

skulder/grøft på begge sider. Tillatt opparbeidet bredde er 4,5 m inkl. skulder. 

Vegene opparbeides med standard som tilfredsstiller kravene til personbiler, lastebiler 

for transport til/fra hyttene, brannbil, avløpsvann-bil og utkjøring av tømmer med 

traktor/lassbærer.  

Vegene påføres bære-masse av grus/pukk til 10 tonns akseltrykk.  

Vegkanter/-skråninger og grøfter påføres skogsjord som tilsåes for å gli best mulig inn 

i omgivelsene. 

Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner til dem. Rett til adkomst 

sikres i skjøte. 
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§ 4.2. Parkering 
Innenfor planområdet skal det opparbeides plass til bil per tomt iht regler om utnytting 

i §§ over. Etter etablering av «Skarrudsetra», er parkeringsplassen 200 m syd for 

reg.plan 295 Killingtjern utvidet og opprustet, slik at besøkende i størst mulig grad 

skal parkere der for både besøkende til «Skarrudsetra» og hyttefeltene Killingtjern 1 

og -2.  

 

§ 5 Grønnstruktur 
 

 § 5.1. Frilufts-formål, LF 1-6. 
 Vegetasjon i området skal bevares. 

 Innenfor området tillates tilrettelegging for stier, skiløyper, sitteplasser og grillplass. 

 

 § 5.2 Sti til Skarrudkollen 
 Stien skal sikres ved etablering i LF 5. 

 

 

 

 

§6 Hensynssoner 

 
Det er ikke avdekket faresoner, ras- eller skredfare innenfor eller i nærhet av 

planområdet.  
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 RINGERIKE KOMMUNE 

Strategi- og utviklingsavdelingen 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
nr  0605_374 Detaljregulering for  

KILLINGTJERN 2 - alternativ 2 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / fagkyndig 17.02.2019 

Sist revidert ____ 

 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ____, sak BHNR  

Høring og offentlig ettersyn _____-____ 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ____, sak BHNR  

2. gangs behandling i formannskapet 2 ____, sak BHNR 

Vedtak i kommunestyret ____, sak BHNR. 
 

 

 
Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes liste til 

informasjon om planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

   

      §3. Bebyggelse og anlegg, 

1121: Fritidsbebyggelse-frittliggende, BFF 

1800 (1300/1171): Kombinert formål; 

næringsbebyggelse/tjenesteyting/utleiehytter, BKB (BN/BUH) 

1541: Område for drikkevannsforsyning, BVF. 

1510: Område for energianlegg, BE 

1542: Avløpsanlegg, BAV - nedgravd på hver tomt iht VA-plan og separate 

utslippssøknader, vises således ikke på plankartet. 

§4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

2011: Kjøreveg, SKV 

            §5. Grøntstruktur, 

5130: Frilufts-formål, LF 

                  §6. Hensynssoner. 
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Bestemmelser om rekkefølge, endring plankrav. 
 

§ 1 Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 1.1 Krav til veger 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter i planområdet, før det er gitt 

brukstillatelse for regulert samleveg til nærmeste punkt for den aktuelle tomta. 

 

§ 1.2. Vann- og avløpsledninger 
Før det gis tillatelse til tiltak for vann- og avløpsanlegg, skal tekniske planer for disse 

godkjennes av kommunen.  

 

§ 1.3 Brannvann. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger i planområdet før det er 

dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 

 

 

Formålsbestemmelser 

 
§ 2 Fellesbestemmelser 

 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

§ 2.1 Behandling av ubebygde arealer  
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås,  og skal så snart som mulig 

bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes / plantes. 

 

§ 2.2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 

§ 2.3 Strømtilførsel 
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon, samt 

vann- og avløpsledninger og lignende skal innenfor planområdet legges i bakken. Jordkabler 

skal så langt det lar seg gjøre legges i vei. 

 

 

§ 2.4 Terrenginngrep 
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn. Alle inngrep skal 

derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger 

skal såes til med stedegne arter. 
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§ 2.5. Vann og avløp 
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før vannforsyning 

og bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for hytteområdet Killingtjern 1 og 2 skal 

legges til grunn for prosjektering av vann- og avløp. 

 

 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

 
§ 3.1 Fritidsbebyggelse - BFF 1-3.  

 

 §3.1.1 Formål 
Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet, 

og reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

§ 3.1.2 Fritidsbebyggelse, type: 
Fritidsbebyggelse, frittliggende; 

BFF 1-3. Tomt 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140 og 141 

 

§ 3.1.3 Utnyttingsgrad 
Fritidsbebyggelse, frittliggende:  

Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt 170 kvm. Av dette kan 

maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm til parkering og maksimum 120 

kvm brukes i hytte/fritidsbolig. 

 

Tomtene nr. 127 og 130 kan være tun-tomter med inntil 3 bygg pluss 1 uthus 

pr. tomt. Maks. tillatt BYA for tun-tomter er 300 m2, hvorav 75 m2 er 

øremerka parkering. BYA = 225 m2 kan fordeles på hytte og uthus. 

 

 

 § 3.1.4 Byggehøyde 
Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Alle høyder er i forhold til planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 

Fritidsbebyggelse, frittliggende; BFF 1-3, tomt 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 og 141 tillates gesimshøyde inntil 3,2 m og 

møne-høyde inntil 6,0 m. 

 

For tomtene 127, 129, 130, 131 og 132 tillates å bygge ramloft/oppstugu med 

tillatt gesimshøyde inntil 4,4 m og møne-høyde inntil 6,3 m. 

 

 

  Tak-form  
Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. 

Takvinkelen på oppstugudelen skal ikke overskride 25 grader. Det tillates 

takoppløft som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking 
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skal utføres i materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt 

gress med stedegne gress-typer. Blanke plater tillates ikke som taktekking i 

området. 

 

 

 

§ 3.2, Kombinert formål; næringsbebyggelse/utleiehytter, BKB 1-2 – Tomt 

101 og 114. 

 

 §3.2.1 Formål 
Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet, 

og reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

  

a. Kombinert formål næring/utleiehytter BKB 1 – tomt 101 – gnr 293/bnr 182 

- «Skarrudsetra».  

 

 

b. Kombinert formål Næring/utleiehytter BKB 2 – tomt 114.  

Tilknyttet «Skarrudsetra»`s drift, samt øvrig drift av området til 

hytteservice, løypekjøring osv., reguleres til lager-/garasjebygg plan 1, samt 

3 utleiehytter i plan 2.  

 

 

§ 3.2.2 Type Kombinert bebyggelse 
a. Kombinert formål næring/utleiehytter BKB 1 – tomt 101 – gnr 293/bnr 182 - 

«Skarrudsetra».  

 

Det nye vil bli: 

 utvidelse av serveringsdelen inkludert større sanitæranlegg,  

 samt 3 små utleiehytter.  

 

b. Kombinert formål Næring/utleiehytter BKB 2 – tomt 114.  

 

Garasje/lager plan 1, samt 3 utleiehytter i plan 2.  

 

 

§ 3.2.3 Utnyttingsgrad 
a. «Skarrudsetra»  tomt 101 -   

 

Følgende endringer legges nå til grunn: 

 

 Økning av kapasitet til innvendige sitteplasser og sanitæranlegg, 

betinger at det bygges en tilvarende serveringsfløy nr. 2 med 

mellombygg inntil dagens bygg mot nord, slik at dagens bygg kan øke 

BYA med 120 kvm serveringsdel og 30 kvm mellombygg, til samlet 

BYA for «Skarrudsetra» på 307 kvm. 

 De 3 nye utleiehyttene settes til maksimal BYA på 45 m2 pr. 

utleiehytte.  
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Det tillates ikke fellesparkering på tomten, men der er satt av 40 kvm 

uteplass til avlessing av varer. Felles parkering skjer på gammel, men 

utvidet plass ca. 200 m syd for «Skarrudsetra». 

 

Dette gir samlet BYA for de 2 eksisterende bygg, nytt tilbygg, eksisterende 

avlessingsplass ute og 3 nye utleiehytter på tomten på samlet 500 kvm. 

 

 

b. Næring/utleiehytter tomt 114 

 

En garasje/lager m/ utleiehytter til nevnte formål settes til maks BYA 300 

kvm.  

I tillegg kan det opparbeides parkeringsplass BYA 500 kvm, slik at samlet 

BYA blir 800 kvm. 

 

Maksimalt antall hytteleiligheter settes til 3.   

 

 § 3.2.4 Byggehøyde  
Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Alle høyder er i forhold til 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

  

a. «Skarrudsetra» tomt 101 gnr/bnr 293/182 - Eksisterende bygg har maks. 

gesimshøyde 6,5 m, og maks møne-høyde 8 m på den høye del. Tilbygg 

skal bygges med samme gesimshøyde og møne-høyde som allerede 

bebygget mellombygg/serveringsdel (laveste del av «Skarrudsetra».), 

hhv inntil 3,1 m gesimshøyde / 4,6 m møne-høyde. 

De 3 utleiehytter settes tilsvarende gesimshøyde inntil 3,1 m, og møne-

høyde inntil 4,6 m. 

 

b. Næring/utleiehytter tomt 114 settes maks gesimshøyde til 7,5 m og 

maks møne-høyde topp utleiehytter til 10,0 m i maks 2 etasjer. I tillegg 

jevnes terreng mot vest 2-3 m opp på betong yttervegg plan 1, for å 

tilpasse bygget til å framstå mindre dominerende i terrenget.    

 

Tak-form 
Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. 

Taktekking skal utføres i materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, 

alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke plater tillates ikke som 

taktekking i området. 

 

 

§ 3.3 Punkt, plassering av hytte 
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Pælene er målt inn og vist 

med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil). Dette punktet skal ligge innenfor 

hyttas grunnflate.  Mindre justeringer av plassering av hyttene og adkomstveger kan 

gjøres ved byggesøknaden, dersom det dokumenteres at endringene gir minst mulig 

inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. 

 

Hoved-møneretning (lengderetning) skal være som vist på plankartet (pil-retning). 
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Hoved-møneretning skal følge høydekotene.  

 

Kjeller/underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring 

og fylling. Fyllingen skal ikke overskride 1 m, og skal ikke strekke seg mer enn 2,5 m 

fra yttervegg til fyllingsfot. 

 

Byggegrense mot større veger er vist på plankartet. 

 

  

§ 3.4. Utforming 
Bebyggelsen skal gis en utforming som harmonerer med områdets byggeskikk, 

tilpasset tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, 

stiluttrykk, vindussetting og det landskap og natur den inngår i.  

Byggene kan planlegges i samtidsarkitektur, såfremt disse harmonerer med tilliggende 

bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe. 

 

Fasadene skal være av naturmaterialer av trem evt. m/ noe innslag av sten eller 

tilsvarende i deler av fasaden. 

 

Farger skal være av type tjære/jord i mørke nyanser. 

 

Uthus skal tilpasses hytte mht. materialvalg, form og farge. 

 

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde, og skal begrenses til hovedinngang og 

boder på bakkeplan. 

 

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt.  

 

Det kan settes opp enkle skigarder nær hyttene, med maks høyde inntil 90 cm. 

Inngjerdingen skal være sauesikker, og skal ikke omfatte mer enn 1/3 av tomta For 

øvrig tillates ikke gjerder. 

 

 

§ 3.5 Tomtedeling 
Tomtedeling er vist på plankartet. Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå 

bedre tilpasning til terrenget, iht matrikkellovens § 33 foretas mindre justering av 

grensene. 

 

 

§ 3.6. Område for drikkevannsforsyning – BVF 1-4. 
Vannforsyning skal skje ved borebrønner i (løs-masser) / fjell. Det skal dokumenteres 

at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann. Plassering 

og utføring av brønner må foretas av fagkyndig personell, og i tråd med VA-planen. 

Det er fellesbrønner for de frittliggende fritidshyttene BFF, vist som f_BVF 1-4 i 

plankartet, mens det for tomtene 101 og 114 er separate brønner som ikke vises på 

plankartet. 

 

 

§ 3.7. Område for energianlegg - BE 1 
Det vil bli en nettstasjon (BE) og kabelskap i området.  
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§ 3.8. Avløpsanlegg - BAV 
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av grå-

vann skje til separate renseanlegg beregnet for dette.  

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. 

Hyttefeltets store tomter, grunnforhold og topografi, tilsier at det er mest 

hensiktsmessig med enkelt-anlegg – ref. VA-plan. 

Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett – ref. VA-plan 

som legger opp til Vakuum-toaletter med svært lavt vannforbruk.  

Avløpsanlegg skal oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven 

og plan- og bygningsloven. 

Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av fagkyndig personell og i tråd 

med VA-plan for området.  

 

 

 

 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

§ 4.1 Kjøreveg SKV 1-2. 
Alle adkomstveger i området er regulert med bredde 8 m, som inkluderer kjørebane og 

skulder/grøft på begge sider. Tillatt opparbeidet bredde er 4,5 m inkl. skulder. 

Vegene opparbeides med standard som tilfredsstiller kravene til personbiler, lastebiler 

for transport til/fra hyttene, brannbil, avløpsvann-bil og utkjøring av tømmer med 

traktor/lassbærer.  

Vegene påføres bære-masse av grus/pukk til 10 tonns akseltrykk.  

Vegkanter/-skråninger og grøfter påføres skogsjord som tilsåes for å gli best mulig inn 

i omgivelsene. 

Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner til dem. Rett til adkomst 

sikres i skjøte. 

 

§ 4.2. Parkering 
Innenfor planområdet skal det opparbeides plass til bil per tomt iht regler om utnytting 

i §§ over. Etter etablering av «Skarrudsetra», er parkeringsplassen 200 m syd for 

reg.plan 295 Killingtjern utvidet og opprustet, slik at besøkende i størst mulig grad 

skal parkere der for både besøkende til «Skarrudsetra» og hyttefeltene Killingtjern 1 

og -2.  

 

§ 5 Grønnstruktur 
 

 § 5.1. Frilufts-formål, LF 1-6. 
 Vegetasjon i området skal bevares. 

 Innenfor området tillates tilrettelegging for stier, skiløyper, sitteplasser og grillplass. 
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 § 5.2 Sti til Skarrudkollen 
 Stien skal sikres ved etablering i LF 5. 

 

 

 

§6 Hensynssoner 

 
Det er ikke avdekket faresoner, ras- eller skredfare innenfor eller i nærhet av 

planområdet.  
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Planbeskrivelse

0605_374

Detaljregulering for Killingtjern 2.

Utarbeidet av Ole Gamkinn, 17. april 2017. Sist rev idert: 28.03.2019

Planbeskrivelsen er utarbeidet som ett dokument inn eholdene 2 alternativer, mens
forslag til reguleringsbestemmelser, plankart, situ asjonskart og snitt, er utarbeidet i 2
separate alternativer og uavhengige dokumenter. For skjellen på de 2 alternativer
framkommer i kapittel 6 a. og kart under.
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- I planbeskrivelsen er det som er unikt for alternat iv 1 uthevet med grå farge over tekst

- I planbeskrivelsen er det som er unikt for alternat iv 2 uthevet med gul farge over tekst

- I planbeskrivelsen er det som er likt, uavhengig av alternativ, IKKE uthevet med farge
over tekst.

I alternativ 1 er det for Fritidsbebyggelse foreslå tt regulert:

§ 3.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende og blokk

BFF 1-3 – Tomt nr. 125, 126, 128, 133, 134, 135, 13 6., 137, 138, 139, 140og 141,
BFB 1-2 – Tomt nr. 127, 129, 130, 131 og 132

Mens det i alternativ 2 er det for Fritidsbebyggelse foreslått regulert:

§ 3.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende

BFF 1-3 – Tomt nr. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 13 1, 132, 133, 134, 135, 136., 137, 138,
139, 140 og 141,

Alle øvrige forhold i planbeskrivelsen er identisk for de 2 planforslag – dette for at
Ringerike kommune skal kunne ta stilling til om det er riktig å bygge 4-mannshytter (BFB)
på Vikerfjell eller ikke. Etter politisk behandling i kommunen, fjernes det alternativ
kommunen ikke vil gå inn for fra planbeskrivelse og alternative kart og
reguleringsbestemmelser.



side 3

Kart alternativ 1.
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Kart alternativ 2
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Reg plan 295 – Killingtjern (1) til venstre. Denne planbeskrivelse = Killingtjern 2 til høyre for Kill ingtjern 1.
2 gamle tomter 293/182 = tomt 101 i Killingtjern 1, samt en oppmålt tomt fra 1970-tallet og fortsatt e n del
av 293/1 = tomt 114, er lagt inn i Killingtjern 2. For løvrig er omrisset av Killingtjern 2 helt ident isk med
kommunedelplanen.

Innhold

1. Sammendrag
2. Bakgrunn

a. Hensikten med planen
b. Hovedintensjonen i planen
c. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold

3. Planprosessen
a. Innspill til kommunedelplan for Ådalsfjella
b. Varsel om oppstart
c. Informasjonsmøte
d. Høring og offentlig ettersyn

4. Planstatus og rammebetingelser
a. Kommunedelplan for Ådalsfjelle, vedtatt 30.06.2011
b. Gjeldende reguleringsplaner

5. Beskrivelse av planområdet
a. Beliggenhet og størrelse
b. Eksisterende bebyggelse
c. Samferdsel og teknisk infrastruktur
d. Terrengforhold, vegetasjon, landskap, vann og vassd rag.
e. Naturmangfold.

6. Beskrivelse av planforslaget
a. Bebyggelse og anlegg

• Alternativ 1
• Alternativ 2

b. Adkomst og parkering
c. Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
d. Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
e. Vann og vassdrag
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f. Friluftsliv
g. Naturmangfold
h. Kulturminner og kulturmiljø
i. Samfunnssikkerhet, ROS-analyse
j. Energi
k. Vann og avløp (VA)
l. Renovasjon
m. Universell utforming
n. Brannvann

7. Virkninger av planforslaget
8. Vedlegg

a. 4 vedlegg - Plankart «Detaljregulering Killingtjern 2» i PDF og Sosi-format.
• Alternativ 1
• Alternativ 2

b. 8 vedlegg - Situasjonsplan m/ 3 stk snitt i PDF.
• Alternativ 1
• Alternativ 2

c. 2 vedlegg skisser;
• garasjebygg m/hytter i plan 2, samt
• 4-manns leilighetshytter (gjeldende kun for alterna tiv 1).

d. 1 vedlegg - Sjekkliste risiko og sårbarhet
e. 2 vedlegg - Vann- og avløpsplan inkl. hydrologisk v urdering, samt notat fra VA-

teknisk konsulent Ecomotive AS
f. 3 vedlegg – Koordinater hyttepeler og veglinjer PDF og Kof.
g. 2 vedlegg – Forslag til reguleringsbestemmelser:

• Alternativ 1
• Alternativ 2

h. Navneliste
i. Innspill fra oppstart til sist revidert.

1. Sammendrag

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for f ritidsbebyggelse i tråd med
kommunedelplan for Ådalsfjella. Planen omfatter utb ygging av nytt delområde – Killingtjern
2.
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Innenfor planområdet åpner kommundelplanen for tota lt 18 nye hyttetomter. Det legges 17
nye tomter innenfor kommunedelplanens plangrense.

Planområdet utvides mot sydvest til også å omfatte

1. Adkomstvei fra eksisterende reg.plan nr. 295
2. Tomt nr. 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor igangsatt r eguleringsplan Killingtjern

0605_295, som planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål
og utleiehytter = «Skarrudsetra».

3. En gammel tomt fra begyggelsesplan fra 1970-tallet som er oppmålt og avmerket på
kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere = merket nr. 114 i denne plan, siden
det nr. er «ledig» fra reg.plan 295. Denne tomt til kombinert formål;
næringsformål/utleiehytter, og tilknyttet driftsmes sig til tomt 101.

Sum antall nye hyttetomter blir da 18 stk iht kommu nedelplan.

Tomt 101 gnr 293/182 i reg.plan 295 foreslås omregu lert gjennom

å inkluderes i dette planforslagt fra fritidsbolig med dispensasjon fra reg.plan
295(Skarrudsetra» varmestue), til kombinert formål næringsformål/utleiehytter
innenfor områdene et mer definert serveringssted og utleie av kalde-/varme senger
både innenfor eksisterende bygg på tomten, men også ved at det åpnes for å kunne
bygge 3 utleiehytter a ca 35 m2 hver på samme tomt , beliggende lavt i terrenget mot
nord og min 4 m fra tomt 103`s sydgrense.

Tomt 114 har en beliggenhet som

a) er nær den nye Skarrudsetra på tomt 101 i Reg. plan 295 og
b) har begrenset utsikt mot Vikerfjell på terrengnivå.

Derfor foreslås det å regulere denne tomt også til kobinert næringsformål /
utleiehytter, med ett bygg med 1. etasje på maks 30 0 m2 BYA i mur/betong
bestående av kald/varm garasje for områdets løypema skiner, traktorer m.m. I
tillegg søkes det om at det kan byggges 3 leilighe tshytter i sum maks 300 m2 BYA
oppå garasje-/verksted som plan 2.

Tomt 101 og 114 vil da kunne tilby området et komp lett og etterlengtet service-/serverings-
/overnattingssenter for både hytteeiere og andre tu rister. Dette vil også gjøre det lettere å
oppprettholde bærekraftige arbeidsplasser i området . Dette betyr kombinert formål (1800)
til næring (1300) / utleiehytter (1171).

De 17 nye tomtene foreslås regulert til fritidsbeby ggelse iht ett av nedenfor 2 alternativer ,
avhengig av kommunens vedtak:

Alternativ 1:

Totalt 5 av de nye 17 tomtene, hhv. tomtene nr. 127 , 129, 130, 131, 132 er foreslått som
tomter for Fritidsbebyggelse, blokk, opp til 4 leil igheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i
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hver etg. Disse er foreslått på tomter som ligger l avere i terrenget enn de øvrige
tomter/hytter bak, og på tomter som er noe større e nn gjennomsnittet som allerede er
store.

Årsaken til at utbygger legger inn dette som altern ativ, er at det i Norge er et marked på ca
10% av det totale hyttemarked som etterspør leiligh etshytter. Dette som følge av at denne
løsning passer godt for både eldre hyttekjøpere, en slige, men også yngre familier med
inntekt under gjennomsnittelige hyttekjøpere, siden leilighetene blir noe rimligere enn
frittliggende hytter. Men i motsetning til hva de f leste andre utbyggere velger av størrelse og
arkitektur på sine leilighetsbygg, ønsker vi mindre bygg a maks 4 leiligheter i 2 plan tilpasset
tomter som gjør hyttene lite dominerende i landskap et.

De resterende 12 tomter – tomtene 125, 126, 128, 13 3, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 og
141 planlegges som ordinære Fritidsbebyggelse, frit tliggende m/ evt. frittstående bod.

Alternativ 2:

Hvis kommunen mener det ikke er riktig med leilighe tshytter, aksepteres at alle 17 tomter
bebygges med tradisjonelle frittliggende fritidshyt ter m/bod. Men tomtene 127 og 130 søkes
da med mulighet for tuntomt, og tomtene nr. 127, 12 9, 130, 131, 132 søkes med mulighet
for ramloft/oppstugu.

2. Bakgrunn
a. Hensikt med planen.

Planen legger til rette for utvidelse av områdene f or fritidsbebyggelse øst for
Killingtjernfeltet og nord for Hansemyrfeltet. Det er relativt stor etterspørsel etter
tomter/hytter i området.

b. Hovedintensjonen i planen

Ådalsfjella er et familieområde og et attraktivt om råde for fritidsbebyggelse, med godt tilbud
av turterreng og langrennsløyper, samt kort avstand til sentrale deler av Østlandsområdet og
Oslo. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som allerede er
tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «se nterområder» med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Derfor vil tomt 101 i eks isterende reguleringsplan Killingtjern 295,
kunne utvikles ytterligere utover dagens varmestue m/ enklere kiosksalg, til mer generell
servering, utleie av lokaler til mindre seminarer/f estligheter, og utleie av rom/småhytter til
overnatting osv. Dette utvider næringsgrunnlaget fo r grunneier og andre næringsdrivende,
så vel som for kommune.
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c. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold, hjemme lshaver

Planområdet omfatter del av gnr/bnr 293/1, samt tom t nr. 101 gnr/bnr 293/182, som begge
eies av Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriksrud.

Planområdet unntatt tomt 101 - 293/182 og tomt 114, eies imidlertid av Killingtjern AS, som
eies av tidligere eiere av 293/1; Kari Marte og Ole Gamkinn. Killingtjern AS besitter tinglyst
urådighet i 293/1 for dette forhold.

Hjemmelshaver er Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriks rud.

Killingtjern AS er forslagsstiller.

Plankonsulent er Ole Gamkinn, som er bygg- og anleg gsingeniør fra 1977, og har vært
plankonsulent for reg. plan Killingtjern 295 og reg .plan Smilihaugen, i tillegg til å ha
prosjekterings-/utførelseserfaring og ansvar for ut allige bygg- og anleggsprosjekter i Norge
og utlandet.

Norconsult AS v/Anne Wilulmsen og Elin Dale har uta rbeidet kartene.

Asker Oppmåling v/Kjetil Bye og Ringerike Kommune v /Stinar Hagen har utført
koordinatsmålinger.

Ecomotive V/ Jostein Grevsgård / Jets AS v/ Andre M yren / Hønefoss VVS AS v/Vegard
Skredshol har vært faglige rådgivere til VA-planen.

Skalahus AS har utarbeidet skissene for leilighetsh ytter og garasjebygg m/hytter i plan 2.

3. Planprosessen

a. Inspill til kommunedelplan for Ådalsfjella

Planprosessen har vært langvarig, både før kommuned elplanen ble vedtatt juni 2011, og
etterpå hvor avklaring mht krysset på Ringmoen stop pet reguleringsplanprosessen. Nå følger
reguleringsplanen helt og holdent kommunedelplanen med 17 hyttetomter i nytt område
Killingtjern 2, justert til å inkludere tomt 114, s amt også tomt 101 i reg.plan 295..

b. Varsel om oppstart

Varsel om oppstart ble gjort i brev til myndigheter og naboer i 2012, samt i Ringerikes Blad.
Oppstartmøte ble avholdt 23.02.2012. Men pga rekkef ølgebestemmelse mht Ringmokrysset,
ble detaljregulering utsatt til 2017/2019.
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c. Informasjon til naboer

Alle berørte naboer og parter ble tilskrevet om for slag til regulering av Killingtjern 2 i 2012,
samtidig med ovennevnte 3.b. I tillegg er alle nye tomte-/hytteeiere i reg.plan 295 orientert
muntlig og skriftlig i kjøpekontrakt, at Killingtje rn 2 vil komme.

d. Høring og offentlig ettersyn.

Innspill ved oppstart:

23.02.2012 Ringerike Kommune, Miljø- og arealforval tning – referat fra
oppstartmøte

21.06.2012 Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdeli ngen - forespørselsbrev om
befaring av evt. automatisk fredede kulturminner.

21.06.2012 Fylkesmannen i Buskerud – brev om at nas jonale føringer blir ivaretatt
mht friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi.

02.07.2012 Statens Vegvesen – brev om at grunnlag s kal bygge på kommunedelplan,
samt krav til nytt kryss ved Ringmoen.

11.07.2012 Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdeli ngen – kulturhistorisk
registrering og brev om et det ikke ble funnet auto matisk fredede eller nyere tids
kulturminner.

4. Planstatus og rammebetingelser

a. Kommunedelplanen for Ådalsfjella (vedtatt 30.06.2011)
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Hele området er i kommunedelplan for Ådalsfjella av satt som områder for fritidsbebyggelse.

Planforslaget følger rammene i kommunedelplanen, me n det foreslås følgende 3
endringer/tilegg/justeringer:

1. Et tillegg som er en endring i tidligere vedtatt r eguleringsplan Killingtjern 295, nemlig
at tomt 101 i reg.plan 295; Gnr./bnr. 293/182, omre guleres til kombinert formål
(1800) til næring (1300) / utleiehytter (1171), med hovedvekt på: Varmestue,
servering, utleie av senger, utleie av selskapsloka le, kiosk, utgangspunkt for
dagligvaretransport, og annet innenfor samme virkso mhetsområde. I tillegg er det
etablert liten akebakke, samt barneskiløype i forbi ndelse med varmestuen. Denne
endringsprosess er allerede delvis godkjent i forbi ndelse med byggesøknad for tomt
101, slik at endringen i denne planprosessen kun er delvis verifisering til
næringsvirksomhet og dernest i tillegg åpning for 3 små mini-hytter for utleie på
samme tomt 101 i reg. plan 295. Dette vil øke nærin gsgrunnlaget for fastboende i
Vestre Ådal for framtiden, samt at hytteeiere og tu rister får en bedre sikkerhet og
ikke trenger å kjøre bil til Hallingby for å skaffe elementære varer ved behov.

Det vises i denne sammenheng også til godkjenning a v byggesøknad og dispensasjon fra reg.
plan 295 – hytte med varmestue – delagasjonssak nr: 624/16, saksnr. 16/6167-3, løpenr.
44661/16, arkivkode GNR 293/182, dat. 13.12.16.

2. Tomt 114 ( som da blir en av 18 tomter i K2 iht kom munedelplanen, men er
beliggende i det tidligere Hansemyrfeltet, som gren ser til K2), søkes å benyttes som 2
delt

• Plan 1 betong/murgarasje og

• Plan 2 med 3 hytteenheter til utleie (evt . salg),

og som i sum vil bli et godt supplement næringsmess ig til tomt 101 i reg.
plan 295 og hele eiendommen Skarrud 293/1.

3a. Det foreslås også at det innenfor planområdet å pnes for at 5 av de (17)/18
predefinerte hytteenhetene kan bygges som 4-manns h ytter. Dette er nytt for
Vikerfjell-området, men er et vanlig, kosteffektivt og miljøriktig virkemiddel i mange
andre hytteområder i Norge. I tillegg er det flere henvendelser om dette fra godt
voksne potensielle hyttekjøpere som ønsker noe mind re framtidig
vedlikeholdsarbeid. I tillegg ser vi at det kan vær e mulig å bygge disse med lavere m2-
pris, slik at det også kan åpnes for familier med l itt lavre inntekt. Ca. 10 % av hyttene
som selges i Norge er tilsvarende, dog i større hyt tekomplekser som vi ikke ønsker.
Derfor bør dette også utprøves mot markedet i Viker fjellområdet. Er det ikke marked
for dette, vil planforslaget meget enkelt gjennom s øknadsprosessene kunne endre
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disse 4-manns hytter tilbake til en enhet, alternat ivt tun. Disse mulige opsjoner
gjelder tomtene 127, 129, 130, 131, 132 som alle er store tomter som ligger på en
lavere hylle i terrenget enn hyttene bak, hvilket g jør at feltet uansett vil framstå som
et naturlig hyttefelt med tradisjonshytter med torv tak og jordfarger, uten at noen
bygg vil bli for dominerende verken i lengde/bredde eller høyde.

3b. Men hvis kommunen mener det ikke er riktig med 5 stk 4-manns leilighetshytter i
området, vil detaljreguleringen omfatte 17 enkelthy tter innenfor planområdet iht
kommunedelplanen, samt endringer av tomt 101 og 114 . Og med tillegg at tomtene
127 og 130 kan benyttes som tuntomter.

b. Gjeldende reguleringsplaner.

Planen gir en liten endring av tomt 101 i eksistere nde reguleringsplan 295 Killingtjern (1),
nevnt over. I tillegg vil adkomstvei til/i reg.plan 295 også være adkomst til Killingtjern 2. Men
siden felles adkomst er helt i syd for reg.plan 295 , vil den relativt beskjedne trafikkøkning bli
fordelt uten særlig negativ påvirkning i Killingtje rn 1, eller hyttene i syd. Ytterligere vil
høgspent til Killingtjern 2, hentes fra nettstasjon i Killingtjern 1 (reg. plan 295). For øvrig vil
det være liten påvirkning av Killingtjern 2 mot Kil lingtjern 1. Pr. februar 2019 er 16 av 23
tomter i Killingtjern 1 solgt/bebygget/under byggin g, slik at det p.t. er 7 ledige tomter i
Killingtjern 1.

Så finnes det fortsatt 4 usolgte tomter i den eldre reguleringsplanen Smilihaugen, men
planforslaget gir ingen påvirkning der.

Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming
innenfor området.

5. Beskrivelse av planområdet

a. Beliggenhet og størrelse

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Spe rillen og omfatter ca. 100 da.

b. Eksisterende bebyggelse
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Det er ingen eksisterende bebyggelse i planområdet, annet enn godkjent bygg på tomt 101 i
eksisterende reguleringsplan nr. 295, hvor denne pl an omfatter endring til kombinert
næringsvirksomhet/utleiehytter – ref. over.

c. Samferdsel og teknisk infrastruktur

Adkomst til området er fra Fylkesveg 172, via Elsru dsetervegen og Skarrudsetervegen inn på
Killingtjernvegen.

Det er ført fram strøm til reg.plan 295 Killingtjer n 1. Det blir innlagt vann fra fjellborrede
fellesbrønner, og det blir toalettløsning med Jets vacuumtoalett i tette tanker som tømmes
med septikbil, samt at gråvann går i Jets mini gråv annsrenseanlegg.

Kart viser beliggenhet i forhold til E16, fylkesveg 172 og private veger Elsrudseterveg,
Skarrudseterveg og Killingtjernveg til Killingtjern .
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Planområdet ligger på Skarrud

d. Terrengforhold, vegetasjon, landskap, vann og vassdr ag.

Vegetasjonsstrukturen i området består av åpne myrp artier, vann, skogkledde arealer og
hogstflater. Arealet strekker seg fra ca. 530 til 5 70 mmoh. Området faller fra øst mot vest.
Det ligger myrområde (Hansemyr) rett utenfor planom rådet mot øst, syd/øst, og deretter
stiger terrenget videre mot øst til Skarrudkollen 6 44 moh. Killingtjern ligger 511 moh mot
vest, og mellom det nye planområdet og vannet ligge r reg.plan 295 Killingtjern 1, samt noe
myr/småskog mot vannet.
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Utsikt fra planområdet mot syd-vest mot Vikerfjell og Killingtjern.

Utsikt fra planområdet mot nord.

Utsikt fra planområdet mot vest mot Råhaugen og Tre knatten i helt bakgrunn. Killingtjern ligger
gjemt bak trærne foran Råhaugen.
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Bildet tatt fra vestsiden av Killingtjern, med reg. plan 295 Killingtjern (1) i første høyde fra vannet ,
dernest ligger planområdet Killingtjern 2, og i bak kant er Skarrudkollen. Stigning fra Killingtjern i vest
på 511 moh til Skarrudkollen i øst på 644 moh, og h ar horisontal avstand på ca. 1 km.

Hele området er en del av det store landskapsrommet mellom Sperillen og Vikerfjell, og
ligger i ei vestvendt li mellom Skarrudkollen og Ki llingtjern, med gode solforhold.

e. Naturmangfold

Det er normalt med småfugleliv, og beitende småvilt og elg i området, tilsvarende hva som
er ellers på Skarrudåsen. Det er ikke kjente viltko rridorer i området. Planområdet ligger på
fast skogmark av lav bonitet, og rundt planområdet er det skog, hogstflater og myrer, samt
hyttefeltet Killingtjern (1) = reg. plan 295. Mot s yd/syd-vest er det også en del eldre hytter
fra 70-tallet, benevnt Hansemyrfeltet.
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Typisk bilde av naturen i området, som er tatt mot vest et par hundre meter fra planområdet som
ligger mot øst.

6. Beskrivelse av planforslaget.

Planområdet er ca. 100 daa totalt. Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse – frittlig gende

Fritidsbebyggelse – konsentrert m/ 4 enheter pr hytte

Serveringsted / Varmestue / kiosk / utleiehytter /
utleiesenger / næringsgarasje

Vannforsyningsanlegg

Avløpsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreve g og nettstasjon

Landbruks-, natur- og friluftsformål: Skogbruksomr åde rett utenfor
planområdet
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Friluftsområde

Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø og vassdrag.

a. Bebyggelse og anlegg

Det er foreslått 17 nye tomter for fritidsbebyggels e – nummerert fra 125-141. I tillegg er det
foreslått lager/garasje/utleiehytter på tomt 114, samt visse endringer av tomt 101 –
293/182 i reg.plan 295 Killingtjern (1). Av de 18 n ye tomtene er det alternativt foreslått
avsatt 5 stk til 4-manns hytter, hhv tomtene tomten e 127, 129, 130, 131, 132. Dersom
kommunen ikke ønsker leilighetshytter, vil alle 17 bli enkelthytter, alternativt tun på tomt
127 og 130.

Som i Killingtjern 1 er tomtene store – fra ca. vel 2 da til over 4 da.:

Skarrudsetra:

Den nye Skarrudsetra er tiltenkt som del av utvikli ng av tomt 101, gnr/bnr 293/182 i reg.plan
295 til kombinert næringsvirksomhet. Byggesøknad fo r tomten er allerede godkjent innenfor
de rammer som der er gitt, og dette bygget er helt ferdig. Det planlegges ytterligere 3 små
utleiehytter på tomten i tillegg til Skarrudsetra m /uthus. Viste parkeringsgarasje for
løypemaskin i situasjonsplan under, flyttes til tom t 114 – se eget punkt i planbeskrivelsen. I
tillegg er både arealet til servering og sanitæranl egg periodevis overfylt med gjester, slik at
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det med denne omregulering også søkes med en tilleg gsfløy m/mellombygg inntil venstre
del av bildet under.Tiltaket er et viktig serviceti lbud til brukere av området.
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Generelt for fritidsbebyggelse:

Alternativ 1: 12 frittliggende fritidsbebyggelse tomt 125-126, 128, 133-141

+ 5 fritidsbebyggelse blokk tomt 127, 129-132.

Alternativ 2: 17 frittliggende fritidsbebyggelse tomt 125-141.

Frittliggende fritidsbebyggelse:

I planområdet er det foreslått 12 (evt. 17) tomter – tomtene 125, 126, 128, 133-141 (samt
127, 129-132 hvis kommunen ikke ønsker leilighetsby gg) til frittliggende fritidsbebyggelse
med en hytte pr tomt, og i tråd med reguleringsbest emmelser for reg.plan. 295 – Killingtjern
(1):

Maks. tillatt BYA for enkelttomter er 170 m2, hvora v 30 m2 er øremerka parkering.
Maks tillatt BYA for hytte er 120 m2, og for uthus 20 m2.

Byggehøyder tar utgangspunkt i eksisterende terreng før bygging. Bebyggelse skal ligge
lavest mulig i terrenget.

Maksimal byggehøyde for gesims er 3,2 meter og for møne 6,0 meter over planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Det tillates takoppløft
som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av takfl aten. Taktekking skal utføres i materialer
som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke
plater tillates ikke som taktekking i området.
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Bildet viser første nye hytte i reg.plan 295 – Kill ingtjern (1), tomt 104.
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De 2 bilder over viser visningshytten i Killingtjer n 1, tomt 102 – samme hyttestil vil bli lagt til gu nn i
Killingtjern 2 også.

4-mannshytter – fritidsbebyggelse blokk

Som opsjon og hvis kommunen åpner for det, kan det på de 5 tomtene 127, 129, 130, 131 og
132 bygges fritidsbygg med 4 leilighetsseksjoner i ett bygg.
Maks. tillatt BYA for leilighetstomter er 300 m2, h vorav 75 m2 er øremerka parkering.
BYA = 225 m2 kan fordeles på hytte og uthus.

Forutsetning for evt. leilighetshytter, er at tomte ne er større enn normalt til enkelt-hytter, samt
at de ligger slik topografisk til i terrenget, at d e vil gi et lite dominerende uttrykk i landskapet
og mot hyttenaboer.

For opsjonen/alternativet med leilighetshytter a 4 bruksenheter på tomt 127, 129, 130, 131 og
132 kan maks byggehøyde for gesims være 6,2 m gesim shøyde og 8,2 m møne-høyde.

Vi har utarbeidet følgende skisser for disse leilig hetshytter:

Fasade mot øst og nord
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Fasade mot vest.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 18 og 32 grader. Det tillates takoppløft
som ikke er høyere enn møne for inntil 2/3 av takfl aten. Taktekking skal utføres i materialer
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som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke
plater tillates ikke som taktekking i området.

Tuntomter

Dersom kommunen ikke ønsker leilighetshyttene, fore slås at tomt 127 og 130 reguleres til
tuntomter for fritidsbebyggelse, med grad av utnytt ing;

Det tillates inntil 3 hytter samt ett uthus. Maks t illatt BYA for tuntomt er 300 m2, hvorav 75
m2 er øremerket til parkering. BYA = 225 m2 kan for deles på hytter og uthus.

Oppstugu/ramloft:

Det er ikke aktuellt med oppstugu på verken de frit tliggende- eller 4-mannshyttene iht
alternativ 1. Er det imidlertid ikke marked for 4-m annshytter, eller kommunen ikke ønsker
disse, kan det på tomtene som er foreslått som 4-ma nnshytte, tomtene 127, 129, 130, 131,
132 tillates oppstugu.

Maks gesimshøyde for evt. oppstugu/ramloft – maks, 4,4 meter

Maks mønehøyde 6,3 meter

Takvinkelen på oppstugudelen skal ikke overskride 2 5 grader.

Lager/Garasjebygg m/3 leilighetshytter til utleie ( evt. salg) i plan 2

I tilknytning til «Skarrudsetra», er det behov for et garasjebygg. Dette søkes bygget på tomt
114.

En garasje m/ utleiehytter til nevnte formål settes til maks BYA 300 m2. I tillegg kan det
opparbeides parkeringsplass BYA 500 m2.

For garasje m/utleiehytter i reg.formål § 2.3., set tes maks gesimshøyde til 7,5 m og maks
møne-høyde utleiehytter til 10,0 m.

Vi har utarbeidet følgende skisser for garasjebygg m/hytter i plan 2:
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Fasade mot vest, hvor garasje på plan 1 er nedgrave t, samt at terreng foran er løftet med samme
terrengvinkel som den vestre del av tomt.

Fasade mot nord.

Fasade mot øst.
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Snitt tatt fra syd mot nord. Stiplat linje viser ek sisterende terreng.

Plan garasje
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Plan 2. etasje.

For alle hyttetypene gjelder:

Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Pælene er målt inn og vist
med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil). D ette punktet skal ligge innenfor
hyttas grunnflate. Mindre justeringer av plasserin g av hyttene og adkomstveger kan
gjøres ved byggesøknaden, dersom det dokumenteres a t endringene gir minst mulig
inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng.

Hoved-møneretning (lengderetning) skal være som vis t på plankartet (pil-retning).

Hoved-møneretning skal følge høydekotene.

Kjeller/underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring
og fylling. Fyllingen skal ikke overskride 1 m, og skal ikke strekke seg mer enn 2,5 m
fra yttervegg til fyllingsfot.

Byggegrense mot større veger er vist på plankartet.

Parkering utover det som er avsatt i punktene nevnt under utnyttingsgrader over,
henvises til stor og utvidet fellesparkering ca. 20 0 m syd for hyttefeltets adkomstveg
inn i planområdet.
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Universell utforming UU tilrettelegges ved behov ti l tomt 128, 129, og 131.

Bildet viser visningshytte på tomt 102 i reg.plan 2 95 Killingtjern (1).

Tomtestørrelse og utnyttelse:

Kommunedelplanen for Ådalsfjella fastsetter at tomt ene bør være minst 1,5 dekar. Dette er
gjennomført til snitt på over 3 da i planforslaget. Utnyttelsesgrad for bebyggelsen følger
kommunedelplanens bestemmelser. For tuntomtene/4-ma nnshyttene er gjennomsnittsareal
pr. tomt økt ytterligere i forhold til tomter for f rittliggende hytte til over 3,5 da.
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Samtidsarkitektur:

Kommunedelplanen åpner for samtidsarkitektur, men i planforslaget legges dette ikke til
grunn, men følger retningslinjene i reg.plan 295 ne vnt over. Dette for at feltene Killingtjern 1
og 2 skal få et enhetlig, harmonisk, naturlig og ro lig inntykk.

b. Adkomst og parkering

Kommunedelplan for Ådalsfjella gir rekkefølgebestem melse for opparbeiding av kryss ved
Ringmoen. Finansiering av krysset ble løst i 2015, og forventes bygget i 2017. De 18 tomtene
i Killingtjern 2 inngår i finansieringsavtalen for krysset.

Krysset mellom fylkesvegen og Elsrudsetervegen ble utbedret i forbindelse med
reguleringsplaner vedtatt tidlig på 2000-tallet, og skal således være akseptabel for å ivareta
dette planforslaget.

Vegen opp fra bygda (Elsrudsetervegen/Skarrudseterv egen) er av god standard iht utbygging
også i forbindelse med reguleringsplanene på Elsrud /Skarrud på 2000-tallet. I forbindelse
med bygging av Skarrudsetra, er parkeringsplassen i enden av Skarrudseterveien oppgradert
betydelig. Dette vil bli hovedparkering for alle be søkende til Skarrudsetra, men vil også være
parkering for besøkende til hyttene i både regplan 295 og 374.

Vegen inn til hyttefeltet Killingtjern 1, er også o ppjustert iht reg.plan 295, og vegen opp i
Killingtjern 2 vil få samme standard og tilpasset t errenget. Det er nesten ikke annen trafikk
enn til hyttene i området, og ingen gjennomkjørings trafikk. Men vegene blir i stor grad også
benyttet som turveger til fots, på sykkel og også m ed ski.
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Bildet viser vegen inne i reg.plan 295 – Killingtje rn (1).

c. Terrengforhold, landskap og fjernvirkning

Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bev isstheten rundt landskapet og
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Å dalsfjella har høy verdi både som
landskaps- og naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd
og urørt av andre inngrep enn stier og løypetraseer . I randsona rundt fjellområdet er
hyttebebyggelsen lokalisert. Områdene er vurdert i kommunedelplanen for Ådalsfjella, og
legger opp til at utvikling skal bygges videre på e ksisterende utbyggingsstruktur. Området
mellom Killingtjern og Skarrudkollen er definert so m byggeområde som kan utvikles. Dette
er rammene for forvaltning av området. Den videre d etaljplanlegging skal ivareta
grøntstruktur, løypekorridor og vassdrag innenfor o mrådene foreslått til bebyggelse.

Terrenget i området er stigende østover fra Killing tjern og myrene rundt opp til
Skarrudkollen. Mellom er små og store hyller i ter renget, og det mindre myrpartiet
Hansemyr. Området har ikke gammelskog, men det er noen hogstflater fra perioden 1970-
2000-tallet.
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Mot vest ligger Killingtjern, skogsåsen Råhaugen, myr/skogområdene på Skarrudåsen, før
terrenget stiger opp til Vikerfjell. Mye av de høye religgende områder mot vest er en del av
det store frivillig verneområdet i Vikerfjell-områd et (Ådalsfjella) – Vikerfjell Naturresarvat.
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Utsnitt av kart over Vikrfjell Naturreservat, som v iser naturreservatet vest for rød linje.

Terrenget innenfor planområdet er også stigende mot øst, og er småkuppert / terrassert.
Terrengforskjellene er noe større enn i reg.plan 29 5 mot vest mellom planområdet og
Killingtjern, og bidrar til at området fortsatt bær er preg av å være et naturlandskap, da
bebyggelsen i stor grad vil skjermes av de topograf iske forhold og stor avstand mellom
bebyggelsen.

Bebyggelsen vil ikke bli plassert ytterst på utsatt e hyller i terrenget, men vil bli trukket
tilbake, samt at evt. oppstugu/høgere 4-mannshytter kun blir plassert godt tilbaketrukket fra
hyller og inn mot åsrygger.

d. Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling.

Tjern og større myrdrag sentralt på Skarrudåsen, sa mt flere høyder med relativt glissen skog
innimellom, utgjør den viktigste grøntstrukturen i området. Flere av de tørrere haugene
rundt og imellom myr-/tjern-områdene, er delvis beb ygd med gamle og nyere hytter fra
1960-tallet fram til i dag. De åpne myr-/tjernområd ene mellom de tørrere haugene, er en
viktig kvalitet for området, som danner rom og gir lys og luft til områdene. Det er ikke
foreslått bebyggelse i de åpne myr- områdene. Eksis terende vegetasjon i disse områdene
skal bevares så langt som mulig.
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Det er søkt å opprettholde grønne korridorer ut mot friområdene der dette er
hensiktsmessig. Skiløypene gjennom området følger e tablerte grøntkorridorer.

Skiløypene i nærområdet.
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e. Vann og vassdrag

Det er 4 tjern i omådet – nærmest ligger Killingtje rn, Langevann, Svarttjern og Damtjern. I
tillegg er det bekker/elver ut/inn av tjernene, og flere vannpytter i myrene mellom/rundt
tjernene. Ingen bekker, vann eller myrputter ligger innenfor planområdet, og det er god
avstand fra bebyggelse/teknisk infrastruktur i plan området til de nærmeste myrputter.
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f. Friluftsliv

Området er godt egnet til opphold og friluftsliv me d fine turområder både på godværsdager
innover fjellområdene, og mellom de ulike hytteområ dene. Det kjøres gode skiløypenett i
området både sydover mot Elsrudsetra, Vikersetra, T osseviksetra, Ringerudsetra og
Flaskerudsetra. I tillegg går løypenettet opp til h øgfjellet helt opp til Gyranfisen (1127 moh)
og Treknatten (1101 moh). Begge disse høyeste toppe r ligger i planområdets nærmeste
høyfjellsområde. Så går løypenettet også mot nord p å Knappåsen, og helt til Nes i Ådal.

Sommerstid er det utallige stier og skogsbilveger s om egner seg for gangturer, løping og
sykling både i nærområde og på lengre turer opp i h øyfjellet, ned til Sperillen og andre
urørte naturområder.

Nettopp turmulighetene er hovedattraksjonen i områ det, og årsaken til at folk ønsker å
etablere seg med fritidsboliger her. Stier og løype r ut mot fjellområdene ivaretaes i
planforslaget. Det viser seg også at folk i stor g rad benytter vegsystemet i nærområdet til
turbruk. Ved å bruke skiløypenettet på vinteren, og stier/skogsveger sommerstid, kan man
innenfor ca. 10 km en veg gå fra planområdet til Ne s i Ådal hvor det er nærbutikk og andre
fasiliteter. Likeledes på vinterstid kan man gå på ski samme strekning sydover til
serveringsmuligheter på Tossevikseter/Ringerudseter . Det er viktig for tur-/hyttefolk å ha
mulighet til å kunne skaffe seg fødevarer osv. uten å være nødt til å bruke bil, og kombinert
med en tur er dette mulig fra planområdet. Derfor e r det også i planforslaget en mulighet for
dette på tomt 101 i reg.plan 295 Killingtjern (1).

Skarrudåsen vel har hver høst dugnad for å oppretth olde stier og skiløypenett. I tillegg er det
dannet et «undervel» til Skarrudåsen Vel; Killingtj ern Panorama Vel, som vil samarbeide tett
med Skarrudåsen Vel om opparbeiding og vedlikehold av generelle fellestiltak, så vel som
tiltak innenfor planområdet til beste for både tur- og hyttebrukere.

Innenfor gjeldende plan er det avsatt område til ba llplass, samt at det i forbindelse med
tomt 101 i reg.plan 295 Killingtjern (1), er tilret telagt for akebakke for barn, samt at det
derfra også er tilkopling til det store skiløypenet tet til Vikerfjell Ski, og Nes Sti og Løypelag
(N SOL).

Alle 4 tjern i området har god bestand med abbor og ørret, og er en del av fiskekort-
/fiskekultur-samarbeidet underlagt Vikerfjell Fisk.
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g. Naturmangfold

Området er vurdert etter opplysninger fra Artsdatab anken, samt MIS, og det er ikke
registreringer innenfor planområdet.
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Skogbruket i området har lav til middels bonitet, u g utgjør svært begrenset inntektskilde.

Med hensyn til naturmangfoldloven §§ 8-12, har vi m ed bakgrunn i dette ikke funnet
opplysninger som viser at tiltaket vil ha vesentlig negativ virkning på naturmiljøet. Det
foreligger heller ikke forhold som gjør det nødvend ig å begrense tiltaket ytterligere.

h. Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet ble registrert for kulturminner av Fylk esmannen i 2012, uten at det ble gjort
funn.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell beste mmelse vedrørende funn av
kulturminner under anleggsarbeid.

i. Samfunnssikkerhet, ROS-analyse.

Det er planlagt adkomst fram til hver hytte. Sammen med eksisterende vegnett i området,
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstr ekkelig ivaretatt. Se vedlegg d. - sjekkliste
for risiko og sårbarhet hvor ulike tema er gjennomg ått. Det ble ikke funnet nødvendig å
utdype disse.
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j. Energi.

Det er strøm i området i dag. All strømtilførsel er lagt som kabel i bakken. Bruk av alternative
energiformer er ønskelig i størst mulig grad. Dette må imidlertid vurderes opp imot
kostnader ved utbygging. I et område med spredt beb yggelse som bygges ut over tid, er det
vanskeligere å oppnå effektive alternative løsninge r.

k. Vann- og avløp

Eksisterende bebyggelse på Skarrudåsen har lav til middelse sanitær standard, med unntak
av reg.plan 295 Killingtjern (1), og noen hytter so m har søkt oppgradering enkeltvis. Det er
ønske om å tilrettelegge for høy standard. Hydrolog isk vurdering og VA-plan fra 2018 følger
som vedlegg e. Ved innleggelse av vann skal det for eligge godkjent utslippstillatelse.
Områder for vannforsyning er vist på plankartet.

l. Renovasjon

Hytterenovasjon er pålagt etter renovasjonsforskrif ten, og i kommunedelplanen for
Ådalsfjella står det følgende:

Renovasjon skal medtas som et eget punkt i reguleri ngsplaner. I nye planer og ved
oppgradering av eksisterende hytteområder skal regu leringsplanen vise område for
plassering av søppelconteinere. Alle hytter må gjen nomføre renovasjon i tråd med til
enhver tid gjeldende forskrifter.

Området omfattes av ordning for Hadeland og Ringeri ke Avfallsselskap. Conteinere er nede
ved krysset langs Elsrudsetervegen inn til Geithatt en, ca. 200m vest for krysset
Elsrudsetervegen/Skarrudvegen. Conteinerne står på Elsrud grunn – gnr. 294, bnr. 1, men
veien er sameie mellom flere grunneiere, hvor eier av 293, bnr. 1 er største eier (44,7%), og
294, bnr 1 er nest største eier (33,3%). Brøyting a v plassen og adkomstveiene blir utført av
grunneierne, og bekostes gjennom årskort knyttet ti l adkomstvegen for hytteeiere. Denne
ordningen har fungert meget bra i årtier.
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Søppelconteinerne er plassert i krysset til venstre på kartet.

m. Universelll utforming.

Det er et krav i dag at det ved planlegging skal ta s hensyn til universell utforming.
Terrengmessig kan universell utforming være vanskel ig å løse i deler av området.
Områder/tomter som vurderes som egnet for universal utforming, er avmerket på
plankartet som U U. Kart med oversikt over tomter fo reslått med 4-manns leilighetshytter /
oppstugu, viser også disse forholdene. Det er ikke i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at
områdene skal utformes med universell utforming.

n. Brannvann.

Generelt vil brannutrykning ha lang reisetid til Vi kerfjell. For at brann og redning skal kunne
betjene området med tankbil, stilles det noen krav til standard på tilkomstveger:

- 10 tonns akseltrykk

- Minst 3 m (helst 4 m) bredde på rette strekker, og minst 4,5 m bredde i svingene.
Vanlige hårnålssvinger går bra, men vinkelrette kry ss gir problemer.

- Behov for møteplasser

- Helning må være jevn.
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Forslagsstiller mener hovedadkomstvegene tilfredsst iller disse kravene. Hovedvegen opp fra
bygda er privat veg med min. 4 m kjørebredde, og sa mme er/vil adkomstvegene til hyttene
være. Mens stikkvegene ned til hver hytte vil ha ca 3 m kjørebredde på rettstrekk, og disse
stikkveger er korte.

Det bør være en viss avstand mellom hyttene, slik a t fare for spredning reduseres. Det
antydes min. 25 m, men dette er ikke noe krav. I pl anområdet er avstanden mellom hytter
vesentlig over 25 m, unntatt for avstand til uthus og evt. tuntomter med mer enn en
hytteenhet. For overnattingssted kan det utløses kr av om automatisk brannslukningsanlegg,
som oftest vil være sprinkleranlegg.

Brann og redning ønsker en kum eller hydrant i hytt eområder. En tankbil og en vanlig
brannbil har ikke nok vann i seg selv, men kan fyll es i kum/hydrant og kjøres til brannsted.

Dersom det er under 25 m fra kum/hydrant til branne n, kan slange brukes direkte. Ved en
slik løsning er det viktig å fordele ansvar for ved likehold, slik som rensing av rist til
kum/hydrant.

Forslagsstiller setter av 1 borrebrønn m/hus og til gjenglig nøkkel pr. 4-6 hytter, som også er
vannforsyning til hyttene – se VA-plan vedlegg 6. B rannvann er også tilgjenglig i bekken
mellom Svarttjern/Damtjern under Skarrudsetervegen. , ca. 1 km syd for planområdet .

Brannvann kan tankes opp i bekken fra Svarttjern, s om har relativt god vannføring i store deler av
året. Alternativt kan man pumpe vann fra Svarttjern , ca. 40 m fra Skarrudsetervegen, som har sikkert
vann hele året.
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Bildet viser at bekken mellom Svarttjern og
Damtjern er åpen helt inntil vegen også om vinteren , og med god dybde og vannføring for pumping
av brannvann til tankbil.

7. Virkninger av planforslaget.

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune,
som kan dra nytte av denne type næringsvirksomhet. Kommunen har i den seinere tid vært
utsatt for nedlegging av spesielt industri-arbeidsp lasser. Denne type næringsvirksomhet kan
bidra til økt sysselsetting i bygda, men også for k ommunen totalt sett. Håndtverkere,
byggevareforretninger, handelsstanden og generelt n æringsliv i bygda, kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo-område t gir et unikt utgangspunkt i denne
sammenhengen.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en s tyrkning av næringsgrunnlaget for
eiendommen, og for lokalsamfunn og kommune. Det nye planområdet for fritidsbebyggelse
vil medføre økning av trafikk i og til området. Tra fikken vil imidlertid fordeles utover i
området, og ha begrenset påvirkning. For landskap o g miljø utover trafikkspørsmålet, er
endringen av lokal karakter med betydning for nærom rådet.
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8. Vedlegg

a. 4 vedlegg - Kart «Detaljregulering Killingtjern 2» i PDF og Sosi-format.
1. 2 stk Alternativ 1
2. 2 stk Alternativ 2

b. 8 vedlegg - Situasjonsplan m/ 3 stk snitt i PDF.
1. 4 stk Alternativ 1
2. 4 stk Alternativ 2

c. 2 vedlegg – Skisser av 4-manns leilighetshytter og garasje m/3 hytter oppå.
d. 1 vedlegg - Sjekkliste risiko og sårbarhet
e. 2 vedlegg - Vann- og avløpsplan inkl. hydrologisk v urdering, samt notat fra VA-

teknisk konsulent Ecomotive AS.
f. 3 vedlegg – Koordinater hyttepeler og veglinjer.
g. 2 vedlegg – Forslag til reguleringsbestemmelser.



































Sjekkliste for å vurdere potensielle risiko - og sårbarhetsforhold for område 0605 – Killingtjern 2.

Denne sjekklisten er kun ment som en huskeliste for å gå gjennom og vurdere om noen av de opplistede
forhold eller uønskede hendelser bør undersøkes nær mere mht risiko- og sårbarhet i et planområde. Hvis
svaret er ja , må det foretas en nærmere analyse eller utredning av de forhold som er avdekket.

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja Nei Merknad
Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk u stabilt)? x
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? x
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder luk ket bekk? x
Er det radon i grunnen x Ikke kjent
Annet (angi)?

Infrastruktur Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser som kan innt reffe på
nærliggende transport-årer, utgjøre en risiko for området?
Hendelser på veg x
Hendelser på jernbane x
Hendelser på sjø/vann/elv x
Hendelser i luften x
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan int reffe på
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) , utgjøre en
risiko for området?
Utslipp av giftige gasser/væsker x
Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsk er x
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området?
Elektrisitet x
Teletjenester x
Vannforsyning x
Renovasjon/spillvann x
Dersom det går høyspentlinjer gjennom/ved området:
Påvirkes området av magnetiske felt fra el-linjer? x
Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master ? x
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området?
Til skole/barnehage x
Til nærmiljøanlegg/idrettsanlegg etc. x
Til forretning etc. x
Til busstopp x
Brannberedskap:
Omfatter området spesielt farlige anlegg? x
Har området utilstrekkelig brannforsyning (mengde o g
trykk)?

x Borebrønner i
fjell/åpen kilde

Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil? x Hovedveg til fjellet

Tidligere
bruk

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virkso mheter?

Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. x
Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer et c. x
Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering x
Annet (angi)

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spes iell fare
for usikker is?

x



Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare(stup
etc)?

x

Annet (angi)

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger
Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x
Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærhe ten? x

Dato: 17.10.2018 Underskrift: Ole Gamkinn (sign)



Killingtjern 2 (og -1 / reg. plan 295)

Skarrud 293/1 – Ringerike kommune

VA – PLAN og hydrologiske vurderinger

VA-planen, er utarbeidet av BA-ing. Ole Gamkinn, me d kvalitetssikring / -
kontroll inklusive befaring/feltundersøkelse 11.10. 2018 av:

Ecomotive AS v/ Jostein Grevsgård – mob. 911 71 631 – jg@ecomotive.no

Se også eget notat av 2018.10.15 fra Ecomotive AS

Jets AS v/ Andre Myren – mob. 941 52 800 – anm@jets .no

Comfort AS v/ Vegard Skredshol – mob. 932 90 216

Planen tar for seg forhold rundt avløpsbehandling. Anbefalinger og evt.
alternativer er utformet slik at det med stor sanns ynlighet ikke oppstår konflikt
med ønske om å forsyne hyttene i området med drikke vann via
grunnvannsbrønner, eller ønsket påvirkning av nærmi ljøet i området generelt.



Innhold

1. Innledning

2. Grunnundersøkelser og feltvurderinger

3. Resipientforhold

4. Vannforsyningskilder og anbefalinger

5. Gråvanns-avløp og tekniske beskrivninger av renselø sningen. Rense-
evne. Kapasitet. Drift- og vedlikehold.

6. Toalettløsninger

7. Vedlegg – kart med inntegnet drikkevannsbrønner, re nseanlegg for grå-
vann = tanker og infiltrasjonsgrøfter, samt svart-v ann tanker.

1. Innledning

Reg.plan 295 Killingtjern (1) rett til høyre for Ki llingtjernet – Killingtjern 2 til høyre for reg. pl an 295.
Killingtjern 2 er utvidet med en tomt 293/182, som er tomt nr. 101 i Killingtjern 1, samt en gammel
tomt oppmålt på 1970-tallet, men som fortsatt er en del av 293/1. Disse 2 tomter ønsker
hjemmelshaverne å utvikle til næringsvirksomhet i f orbindelse med
turisme/hyttebygging/utleie(servering osv. Nærmere om dette henvises til planbeskrivelsen for



Killingtjern 2. For øvrig følger omrisset av Killin gtjern 2 seg helt i henhold med omrisset avsatt i
kommunedelplan.

Siden topografi, grunn, tomtestørrelser og andre fo rhold mht VA er relativt like for både reg. plan
295(Killingtjern 1) og Killingtjern 2, kan denne VA plan også omfatte begge reguleringsplaner. Men
med tilhørende søke-/godkjenningsprosess for avløp separat for hver byggesøknad.

Planområdet omfatter del av gnr/bnr 293/1, samt tom t nr. 101 gnr/bnr 293/182, som eies av
Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriksrud.

Planområdet unntatt 293/182 eies imidlertid av Kill ingtjern AS, som eies av tidligere eiere av
293/1; Kari Marte og Ole Gamkinn. Killingtjern AS b esitter tinglyst urådighet i 293/1 for dette
forhold.

Hjemmelshaver er Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriks rud.

Killingtjern AS er forslagsstiller.

Plankonsulent er Ole Gamkinn, som er bygg- og anleg gsingeniør fra 1977, og har vært
plankonsulent for reg. plan Killingtjern 295 og reg .plan Smilihaugen, i tillegg til å ha
prosjekterings-/utførelseserfaring og ansvar for ut allige bygg- og anleggsprosjekter i Norge
og utlandet.

Vannforsyning: Felles borebrønner i fjell – 3-8 hytter pr. brønn a vhengig av brønnens tilsig.
Plassering av alle brønner langs og rett ved siden av felles adkomstveger.

Avløp/toalett: Siden tomtene i både Killingtjern 1 og 2 er store ( snitt mellom 2,5-3 da), og at
det er vekslende fjell i dagen / morenemasser i var ierende tykkelse fra 0 til ca. 2 meter, vil
felles renseanlegg bli svært kostbart pr. hytteenhe t, samt med omfattende terrenginngrep
og sprengningsarbeider for spesielt ledningsnettet. Samtidig er morenemassene på hver
tomt stort sett egnet for infiltrasjon. Derfor er d et valgt sanitærløsning med

kildeseparering og utslippsreduksjon,i tillegg til lavtspylende (vacum) toalett m/tett
tank, pr. tomt.

Avløpsanlegg: Prefabrikkerte og plassbygde gråvanns-renseanlegg a v type Ecomotive A02
fra Jets. Plassering av renseanleggene inne på hver tomt / lengst vekk fra fells borebrønn /
med terrengfall vekk fra borebrønn og vekk fra hytt e. Detaljert plassering blir en del av hver
enkelt utslippssøknad, siden dette må mer detaljert vurderes i forbindelse med
byggesøknadens situasjonsplan og byggesøknadsproses s, slik at også lokal adkomstveg for
tømming og vedlikehold av anlegget er hensyntatt.

Toalettløsning: Planen forutsetter bruk av lavt-spylende toalett ti l tett tank. Derfor velger
forslagsstiller bruk av Jets vakuum-toalettløsning og tett tank. Dette gir en totalløsning fra en
leverandør pr. hytte, som sikrer utprøvd og godkjen t totalløsning. Samtidig sikrer dette
installasjon med en godkjent rørlegger med spesial- kompetanse for både grå- og svartvann,



samt serviceavtale med årlig ettersyn av hvert anle gg. Svartvannstank plasseres i tilnærmet
samme område som gråvanns-renseanlegget på tomten.

Siden toalettløsning er tett uten noen form for uts lipp, omfatter denne vurderingen kun
hydrogeologiske undersøkelser med fokus på brønnpla sseringer i forhold til plassering av
renseanleggene for grå-vann.

Planen er utarbeidet med bruk av VA-miljøblad nr. 4 8, og 60, samt teknisk veileder som
følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser e r gjennomført med basis i beskyttelse av
drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av l okale resipienter så langt dette er mulig

2. Grunnundersøkelser og feltvurderinger.

a. Vurdering av bergarter med strøk og fall, vanngiver evne og sprekksystemer.

Bergartene i området er grunnfjell fra urtiden/prek ambrium, som består av den mest vanlige
bergarten gneis, eller nærmere båndet gneis med amf ibolittlag. Samtidig er det i området
både granitt og granodioritt. Disse bergartene har som oftest liten porøsitet med varierende
oppsprekking. I overflaten fremstår bergarten i omr ådet som glattskurt fjell med lite
sprekkdannelser.

Eksempelbilde av grunnfjellgneis.



Vanngiverevnen i slike stive og krystallinske berga rter er lav, og gjenspeiler ofte et tettere
fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte f orventes en vanngiverevne som varierer
mellom 180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GI N veileder)

Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, n oe som forbedrer vanngiverevnen.

I fjellskjæringer generelt i området ser man et spr ekksystem i underliggende utsprengt fjellparti,
både loddrette og med fallretning i vinkel ca. 30 g rader. Lokale foldinger kan medføre at
sprekkmønsteret vil avvike fra det generelle. Disse fjellskjæringene har også vært utsatt for
mekaniske påkjnninger ved utsprengning, samt forvit ring over tid, som gjør sprekkene
overdimensjonerte i forhold til opprinnelig tilstan d.

b. Løs-masser i området og topografi

Vurdering av løs-masser.

Området består av et usammenhengende løs-masse-dekk e med blokk og stein i overflaten.
Løs-massene består av varierende morenemasser med s andig silt, samt torv og myr. Tett
bunnmorene ligger som oftest over fjell med en mer permeabel og løsere lagret
overliggende morene. Øvre morenelag har blitt påvir ket av frost/tinings prosesser som
gjennom mange år har ført til høyere permeabilitet. Dette lager bør utnyttes til infiltrasjon
av ferdig renset grå-vann. Myr-masser og underligge nde morenemasser er i stor grad tette,
og vil ligge som en barriere mot fjellet.



Det er benyttet gravemaskin til grunnundersøkelsene i forbindelse med grunnarbeider i
Killingtjern 1, samt opparbeidelse av hoved-adkomst veg til Killingtjern 2 (iht godkjenning av
bygging av traktor-veg til Skarrudkollen).

Undersøkelsene viser at løs-massene varierer mellom :

0-0,3 m Humusholdig topplag (torvjord)

0,2-2,0 m Sandig/siltig morene m/ noe stein.

Under 0-2 m er det fjell. Fjell-koten selv lokalt i nnenfor et lite område varierer svært mye.

Grunnundersøkelsene viser altså at løsmassene bestå r av tynt humus/morenelag og mye
bart fjell.

Det er ingen steder i planområdet som egner seg for naturlig infiltrasjon. Enkelte områder
(terasser) kan egne seg som mellomresipient for fer dig renset gråvann. Hydraulisk kapasitet
er i enkelte områder begrenset, og tiltak for eksem pel i form av infiltrasjon m/drenering må
vurderes.



3. Resipientforhold

Hovedresipienter i området er små bekker som renner inn til tjernene Killingtjern og
Svarttjern, som igjen har bekker/elver til de nedst røms tjern og elver, som deretter renner
ned i Sperillen.



a. Jord som resipient.

Løs-masser med god hydraulisk kapasitet er ofte egn et som resipient (eller mellomresipient).
Løs-massenes utstrekning, mektighet, sammensetning og opprinnelse avgjør behovet for
forbehandling av avløpsvannet. Dette varierer fra e nkel slamavskilling til biologisk og kjemisk
fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er d rikkevanns- eller andre brukerinteresser
som direkte er knyttet til området, vil jord som re sipient normalt være å foretrekke.

I det undersøkte område er løs-massene av en slik k valitet, at infiltrasjon og transport av
slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidle rtid benyttes som mellomresipient for
bortledning av renset grå-vann i enkelte tilfeller. Det forutsettes da at det tas tilstrekkelig
hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utfor ming av grøftene.

b. Grunnvann som resipient.

Det undersøkte område har i hovedsak grunnvannsmaga sin i fjell. I tillegg er det lokalt
hengende grunnvann i mineralske løs-masser, og uten for planområdet er det myrområder
med grunnvann. Grunnvannet i fjell er i Killingtjer n 1 – reg.plan 295 undersøkt og av god
drikkevannskvalitet.

Siden det er lite løs-masser og hengende grunnvann i området, er grunnvann som resipient
derfor også lite aktuelt.

c. Åpne vannspeil som resipient.

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der vannføringen er god, og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyn ing og rekreasjon ikke forringes. Det er
relativt små bekker som renner ned i tjernene fra/g jennom planområdet, men primært
Killingtjern har god vannføring og vil kunne være e n god resipient for området.

4. Vannforsyningskilder og anbefalinger.

Det er ingen eksisterende brønner i planområdet, me n det er p.t. boret 2 fellesbrønner i
forbindelse med reg.plan 295, samt at det må bores 3 til, for å dekke de 22 ferdigregulerte
tomter der. Tomt 101 til varmestue osv. vil trolig ha behov for noe mer vann pr. time enn
hytter generelt, og må trolig borre separat borebrø nn. Plassering av brønnene i reg.plan 295
følger samme prinsipper som i denne vurdering for K illingtjern 2.



Plassering av nye brønner må ta hensyn til hyttetom tens plassering, utslipp av renset grå-
vann (avstand og fallretning), annen infrastruktur (strøm/veier/plassering av tett
svartvannstank), bergarter, sprekksystemer, vanngiv erevne og antall hytter som skal
forsynes.

Det er i vurderingen lagt stor vekt på å oppnå stør st mulig avstand fra utslippspunkt for
renset grå-vann, til brønnpunkt. I tillegg vil helh etsvurderingen vektlegge at de topografiske
forhold er slik at brønnen ligger høyere og/eller m ed motsatt fallretning i forhold til utslipp
av renset grå-vann. Alle brønntopper skal sikres fo r nedtrengning av overflatevann. Brønner
skal ikke plasseres slik at det er fare for at humu sholdig myrvann kan trenge ned i borehullet.
Dersom vanngiverevnen ønskes økt ytterligere, skal det trykkes. Derfor vil borebrønn bli lagt
i nærheten av veg, slik at bil med trykkeutstyr får framkommelighet. Dersom det skal
etableres brønnpunkter utenfor de områder som er op pgitt på kartet, må plassering avklares
med fagkyndig instans før boring.

De to brønnene som pt. Er boret i Killingtjern 1, g ir mer enn 1000l/time for den i syd, mens
den midt i feltet gir opp til 500l/time, og for ing en har det vært behov for trykking.

Fellesbrønnene i Killingtjern 1 og 2 vil ha isolert /oppvarmet brønnhus over/rundt brønnen,
med trykktank og fordelingsstokk til de enkelte hyt ter.

I tillegg til de 2 brønner som er boret i Killingtj ern 1, må det i tillegg bores 3 brønner til, for å
sikre vannforsyning til de ubebygde hyttene i nord og øst. For Killingtjern 2 vil det basert på
denne erfaring måtte bores fra 4 til 7 brønner.



Kontroll av vannkvalitet – NGU`s anbefalinger:

For Killingtjern 1 og 2 vil vannprøve bli analysert av Mattilsynet før det kan benyttes i
hyttene. Bergartene i Ådalsfjella har svært liten r adonkonsentrasjon – dog skal man være
obs på løsmasser som er fulgt med isen i istiden, s om kan ha høyere radonkonsentrasjon.

Vannprøver fra de to brønnene som er boret i Killin gtjern 1 hos Mattilsynet er meget bra,
selv om det sitter igjen noen ufarlige kim-sporer f ra fjellet etter boringen relativt lenge.

Brønnene bør uansett forberedes til å legge opp til bruk av U V behandling på
vannforsyningene. Uttak av grunnvann i fjell i komb inasjon med U V behandling vil gi to
barrierer, som vannforskriften krever. Dette regnes for å være et tilfredsstillende tiltak for
uttak av drikkevann til flere hytter.

5. Avløp – grå-vann.

Plassering av gråvanns-renseanlegg m/infiltrasjon a v renset grå-vann.

Tomteplasseringen i området er gitt gjennom reguler ingsplanen. Renseanleggene skal
plasseres som enkelt-anlegg eller fellesanlegg nært opp til hyttene. Anleggene må stikkes ut i
felt av fagkyndig instans, og vises på kartvedlegge t som vedlegges søknad om
utslippstillatelse, og tillatelse til tiltak etter hvert som disse blir utarbeidet. Utstikkingen skal
foretas etter en helhetsvurdering av foreliggende m ateriale, for å minimere fare for
forurensning av brønner i området - både etablerte og kommende.

I tillegg til mer eksakt påtegning av renseanleggen e på kart på hver enkelt utslippssøknad,
vedlegges et oversiktskart sammen med denne vurderi ng, som viser hytteplassering,
tomtegrenser, veier, plassering av brønner og plass ering av renseanlegg. Oversiktskartet
dekker både Killingtjern 1 og 2.

Ved plassering av samtlige infiltrasjonsgrøfter ska l det kontrolleres at det er et godt lag med
tette underliggende masser, som danner en beskytten de barriere mot grunnvann i fjell.



Disse forutsetninger kan også bety, at infiltrasjon sgrøft for en hytte må samles/samordnes
med nabohytte(er).

Anleggene etableres som vist i monteringsanvisninge ne fra Jets. Plassering av
infiltrasjonsgrøft er viktig, og grundig forklart i anvisningen. Under er kopiert fra
monteringsanvisningen til Jets de viktigste krav mh t. plassering av tank og grøfter.















For Killingtjern hyttefelt 1 og 2 vil man øke min. lengde i veilederen fra infiltrasjonsgrøft til
brønn fra min. 30 til min 40 meter.



Obligatorisk for Killingtjern 1 og 2 vil være: Skri ftlig vedlikeholdsavtale mht. utførelse av
periodisk vedlikehold med godkjent vedlikeholds-per son av både produsent og leverandør
en gang pr. år for alle anlegg.

Videre gjennomføring

Etablering av renseanleggene skal gjennomføres i næ rt samarbeid mellom prosjekterende og
utførende entreprenør. Nødvendig rapportering og ev t. avvik skal rapporteres til kommunen
fortløpende, slik at arbeidet blir utført iht. regu leringsplanen, utslippstillatelsen og denne
hydrogeologiske vurdering.

6. Toalettløsninger

Det anbefales å føre toalettavløp i tett oppsamling stank, eller det kan benyttes biologisk-
eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utsli ppet på organisk materiale fosfor, og ikke
minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en renseløsning med rensning av
avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forho ld til valgte resipient.

a. Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volum mellom
varsling og helt full tank må være så stor at tømme bil kan komme senest et par dager etter
bestilling av tømming. Normalt vil dette volumet ut gjøre ca. 200 liter avhengig av antall
personer i hytta. Velges vakuum-klosetter, er vannf orbruket ytterligere redusert, hvilket
også forenkler nedgravning der det er fjell. Det bø r legges opp til felles tømming av alle
tanker på høsten før veiene blir glatte.

b. Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabel, slik av overskuddsvæske
fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold. Kompostert materiale må
være fri for tarmbakterier (min 6 mnd. gammelt mate riale) før dette deponeres på egen
tomt. Overskuddsvæske og u-kompostert materiale må ikke deponeres på egen tomt eller
innenfor hytteområdet. Dette kan fort føre til at tarmbakteriene transporteres i bergartens
sprekksystem, og kan forurense nærliggende brønner.



c. Forbrenningstoalett

Forbrenningstoalettet forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever strøm, men vil sørge for et null utslipp av tarmbakterier.
Restavfallet deponeres som oftest som vanlig hushol dningsavfall, og vil innenfor feltet ikke
føre til noen fare for forurensning.

Planområdets valgte toalettløsning:









Nivåvakt skal være obligatorisk i hyttefeltene Kill ingtjern 1 og 2.





Prinsippskisse avløpsløsning for enkelt-hytter og f or eksempel flere hytte-enheter pr. VA-
anlegg:
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/1105-57   Arkiv: PLN 423  

 

 

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - fastsetting av 

planprogram  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Formannskapet (Strategi og plan) fastsetter planprogram for 0605_423 detaljregulering 

for Vestsiden massedeponi, datert 09.04.2019. Planprogrammet fastsettes iht. plan- og 

bygningslovens § 12-9 og 14-2, og forskrift om konsekvensutredning § 6.  

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for et større, regionalt massedeponi for inert 

avfall*. Massedeponiet er tenkt etablert i nær tilknytning til Vestsiden pukkverk. Pukkverkets 

utstyr og system vil bli brukt for kontroll og mottak av masser. Ferdig oppfylt terreng skal 

opparbeides som fulldyrket mark, med etterbruk som landbruksformål.  

 

Det kom totalt inn 16 uttalelser til oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram. Merknadene omhandler hovedsakelig boforhold (støy, støv, innsyn til deponiet), 

åpningstider, sluttdato for deponiet, friluftsområder, bekkelukking, tap av dyrka mark og 

forurensning. Temaene som omtales i merknadene er innenfor planprogrammets hovedtemaer, 

og vil være viktige i utredningsarbeidet for planforslaget. 

 

Rådmannen mener at revidert forslag til planprogram er tilstrekkelig godt gjennomarbeida, og 

at de temaer som må utredes i prosessen er godt ivaretatt. 

 

 
* Inert avfall omfatter lett forurensede masser, og er definert på følgende måte i avfallsforskriftens § 

9-3 pkt. g): «avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. 

Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke 

biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan 



- 

medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets totale 

utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være 

ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller 

grunnvann».  

 
Figur 1: Lokalisering av planområdet, Heradsbygda/Oppenåsen. Svart linje representerer 

planområdet, mens rød linje er antatt deponiavgrensing. For flere kart over planområdet, se 

panprogrammet s. 3 og 5.  

 

 

Bakgrunn 

Forslagstiller mener det er et stort behov for godkjente deponiplasser for inert avfall i 

Ringeriksregionen. Dette skyldes stor anleggsaktivitet og sterk vekst både i bolig, næring og 

infrastrukturutbygging. Denne veksten vil fortsette og vil gi et økende behov for å ha 

godkjente deponiplasser framover.  

 

Deponiområdet omfatter et dal-landskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag av 

dyrka mark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til 

golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom LNF-

område i kommuneplanens arealdel. Det er ikke registrert kvikkleiresoner i deponiområdet. 

Rett øst for planområdet er det registret en kvikkleiresone «862 Kile».   

 

Nøkkelopplysninger  



- 

Forslagsstiller   John Myrvang AS  

Fagkyndig Feste NordØst as, ved senior- landskapsarkitekt Helge Bakke og 

senior-arealplanlegger Petter Hermansen 

Eieropplysninger   Gnr/bnr 52/4 eies av Asle Oppen 

Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt 

mellom Oppen gård (gnr/bnr, 52/4) og John Myrvang AS. John 

Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og grunneier 

stiller seg positiv til tiltaket. 

Arealstørrelse Planområdet har et totalt areal på 701,8 daa. Massedeponiet vil 

omfatte et areal på ca. 280 daa, med mulighet for deponering av 

ca. 4,5 mill. m3.  

Arealformål Massedeponi med etterbruk som landbruksformål (Kombinert 

bebyggelse og anleggsformål med andre angitte hovedformål – 

1900 – øvrige anlegg/LNF)  

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype   Privat detaljregulering 

 

Vurderinger av deponiet 

Areal avsatt til massedeponi er på ca. 280 daa med mulighet for deponering av ca. 4,5 mill. m3. 

Tiltaket vil tilrettelegge for at lastebilene kan kjøre med last begge veier. All masse som skal 

deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), videre inn i 

deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing ved 

deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot bebyggelsen i 

øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser for drenering av vann i grunnen 

(vann under fremtidig deponi). Bekkene i deponiområdet er for det meste lite vannførende. 

Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør mot nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til 

1:10. Eksisterende matjord, og tilkjørt matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke 

(matjordlag) på ferdig oppfylte områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210, 

som vil følge den hellende topografien i dalen. Endelig utforming av deponiet vil avklares, 

beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og landbruksfaglig kompetanse. 

Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe skogbruk. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 20.06.2016 (bh nr. 58/16) i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet 21.06.2016 (bh nr. 149/16). Se vedlegg for saksframlegg 

og saksprotokoll. 

 

Det ble fattet følgende vedtak i Formannskapet 21.06.2016, (bh nr. 149/16): 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi.  

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for VESTSIDEN 

MASSEDEPONI.  



- 

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng  

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16.  

6. I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i 

umiddelbar nærhet av anlegget er derfor ønskelig. HMA ber derfor rådmannen i 

samarbeid med vei/bane prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere 

overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E-16.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Planprogrammet 

Feste NordØst as har utarbeidet planprogrammet på vegne av John Myrvang AS.  

Planprogrammet skal være et dynamisk verktøy for planarbeidet. Som et minimum må 

planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for 

medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i konsekvensutredning. Det er viktig 

at planprogrammet er utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført 

planarbeid er utført i samsvar med planprogrammet.  

 

Forslagstiller foreslår å konsekvensutrede følgende i planprogrammet.  

 Grunnforhold 

 Naturmiljø/biologisk mangfold  

 Kulturminner 

 Naturressurser/Landbruk (en matjordsplan skal utarbeides før 1. gangs behandling) 

 Masseberegninger 

 Trafikk 

 Støy og støv 

 Barn og unge/friluftsliv 

 Næring og sysselsetting 

 Overvåking 

 Risiko og sårbarhet 

 Avbøtende tiltak (spesielt mens anlegget er i aktiv drift) 

 

Merknader til oppstart og forslag til planprogram 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 01.07.16, med en tilleggsvarsling for uteglemte naboer ved 

brev datert 24.10.2016. Oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram ble kunngjort i Ringerikes Blad 02.07.2016, samt på kommunens nettside. Det 

kom inn totalt 16 uttalelser. Uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2.  

 

Hovedtrekkene i merknadene presenteres her oppsummert tematisk  

Støy/støv 

Mange av merknadene fra naboer handler om nedsatt bokvalitet som følge av et massedeponi. 

Det er spesielt økt støy- og støvutslipp som blir fremhevet. Det vises til allerede 

støyproblematikk fra Vestsiden pukkverket og flishoggeren til Viken skog. 

 



- 

Tungtrafikk/adkomstvei 

Det er knyttet bekymring rundt massiv øking av tungtrafikk i området. Naboer påpeker også at 

krysset E16/Vestre Årdal ikke kan belastes med mere støy. Statens vegvesen er betenkte på 

adkomstvei via fv. 172 og E16 ved Follum. Krysset ved Follum er i dag ulykkesutsatt, og 

Statens vegvesen ønsker ikke å merbelaste krysset.  

 

Turområde/rekreasjon 

Merknader fra berørte naboer påpeker at Oppenåsen er mye brukt som tur og 

rekreasjonsområde. Grusveier, skiløyper og stinett gjør området særlig attraktivt for turer og 

trening for mange, både vinter og sommer. Stinettet i Oppenåsen er inngangsporten til DNT 

sitt stinett mot Vassfaret og videre opp mot Jotunheimen. Det er også flere 

kulturminneinteresser både innenfor og utenfor planområdet som det må tas hensyn til i det 

videre planområdet. Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere fylkesmannen i Buskerud) 

understreker at det er viktig å legge til rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig og i kort 

avstand fra byer, tettsteder og egen bolig.  

 

Forurensning 

Fylkesmannen minner om viktigheten av at massene, som skal deponeres, tilfredsstiller krav til 

renhet. Planbestemmelsene bør inneholde krav om rutiner for kontroll av massene som mottas. 

Kvalitet og mengde skal dokumenteres. Flere merknader fra naboer omhandler lukt som følge 

av deponering av jord og forurensede masser.  

 

Bekkelukking 

Fylkesmannen og NVE bemerker at bekkelukking bør unngås. Åpne bekker er mindre 

ømfintlige for flomskader, samt at bekkedragene skaper variasjon i landskapet og det er mange 

dyr og planter som er knyttet til disse. I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap frarådes 

det å legg bekkene innenfor planområdet i rør under massedeponiet. Videre må flomføring og 

evt. konsekvenser ved stor vannføring utredes. Det må vurderes alternativer til bekkelukning, 

da dette kan få store konsekvenser for naturmangfold. NVE må vurdere om tiltaket er 

konsesjonspliktig.  

 

Ferdigstillelsesdato av massedeponiet og åpningstid 

Flere merknader etterspør når deponiet er ferdig oppfylt og avsluttet. Åpningstid blir også 

fremhevet som viktig for naboer, hvor det fremheves at åpningstid ikke bør være utover normal 

arbeidstid (kl. 8.00 -16.00), og stengt lørdag og søndag.  

 

Oppdyrking  

En merknad setter spørsmålstegn om hvorvidt det totale arealet dyrket mark vil øke med 

planforslaget, og hevder at deponiet skal etableres på eksisterende innmark og åkerjord i god 

hevd.  

 

Etablering av massemottak 

Mange av merknadene fra offentlige instanser understreker viktigheten av å se behovet for 

massemottak i et helhetlig perspektiv. Videre påpekes det at massedeponiet i kommunen ikke 

bør etableres før det foreligger en kommune(del)plan eller at utredningene i forbindelse med 

fellesprosjektet er ferdige.  

 

Varsel om innsigelse 
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NVE har varslet innsigelse til planen dersom tiltaket medfører nevneverdige negative 

konsekvenser for allmenne interesser. Dette er hensyntatt ved å unngå bekkelukking og heller 

legg om bekkeløpet med infiltrasjonsdammer. Det etableres bratte skråninger ned mot deponiet 

for å lede støy i størst mulig grad oppover og vekk fra boligbebyggelsen. Eksisterende lysløype 

legges om midlertidig og permanent.  

 

Endringer i planprogrammet etter oppstart 

De viktigste endringene er følgende: 

 Oppdatert planprogrammet til dagens situasjon, vedtatt kommuneplan 31.01.19.  

 For å sikre håndtering av de dyrkbare matjordresursene skal det utarbeides en 

matjordsplan iht. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA av 22.12.2016), 

inkludert i planprogram delkapittel 3.2 og 4.1. 

 Kapittel 3 i planprogrammet utvides med:  

o Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

o Den europeiske landskapskonvensjonen  

o Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet  

o St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand  

o St. meld. nr 18. (2015-2016) Friluftsliv  

o Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2019-2030 ble vedtatt 31.01.2019. Vedtatt 

kommuneplan for Ringerike viser at planområdet omfatter arealer med eksisterende 

reguleringsplaner (nr.306-02 Hønefoss golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk), samt LNF 

område mellom de to reguleringsplanene. 

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket har ingen negative økonomiske konsekvenser (utgifter) for Ringerike kommune. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 5.2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Det vil bli mulig å komme med innspill ved høring og offentlig 

ettersyn, i tillegg vil det også bli arrangert åpne informasjonsmøter.  

 

Første åpne informasjonsmøte ble holdt november 2016, og omhandlet forslag til planprogram 

og mottatte innspill knyttet til varsel om oppstart. Det andre åpne informasjonsmøtet vil 

presentere og informere om forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Det tredje 

møtet vil omfatte informasjon om revidert planmateriale. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering av planprogrammet 

Et hovedtrekk ved merknadene fra berørte privatpersoner og organisasjoner, er at de etterspør 

dokumentasjon på forhold som ikke foreligger på et så tidlig tidspunkt i planprosessen, og 

mener at dokumentgrunnlaget i denne høringsrunden er «mangelfullt». Eksempler på dette er 
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påvirkning av vassdrag ved etablering av massemottak, støv – og støybelastning for 

naboeiendommer, avbøtende tiltak og hvordan tiltaket vil påvirke turområder. Hensikten med 

et planprogram er å beskrive hvordan planprosessen skal gjennomføres, og hva som skal 

utredes. Momentene som blir påpekt i merknadene er viktige tema i utredningsarbeidet for 

planforslaget.  

 

Planprogrammet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med 

planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, lover og forskrifter, 

overordnede føringer og utredningstemaer. De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i 

naturmangfoldloven, av 19.06.2009, anses å bli ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå 

foreligger. Se planprogrammet kapittel 3.1.  

 

Transportavstand er kostnadsdrivende og det er derfor viktig at det tilrettelegges for gode 

logistikk-systemer med kortreiste deponi for overskuddsmassene innad i kommunen. 

Planområdet ligger inntil eksisterende pukkverk, noe som vil gi en miljøgevinst med transport 

av deponimasser inn til området, og transport av ferdigmasse (fra deponi og Vestsiden 

pukkverk) ut av området.  

 

Støy/støv 

Støy, støv og luftforurensing skal utredes i den videre planprosessen, og må forholde seg til 

retningslinjer for støy og støv i arealplanleggingen (hhv. T-1442/2016 og T-1520). 

 

Tungtrafikk/adkomstvei 

Det skal utarbeides en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for 

myke trafikanter vil komme frem gjennom denne. Grunnet deponiet sin plassering i tilknytning 

til Vestsiden Pukkverk vil det være mulig for lastebilene å kjøre med last begge veier.  

 

Turområde/rekreasjon 

De negative konsekvensene for friluftsliv må, i det videre planarbeidet, vurderes opp mot de 

positive konsekvensene tiltaket eventuelt vil ha. Avbøtende tiltak bør opparbeides der det er 

nødvendig. Det er planlagt å legge om eksisterende lysløype midlertidig og permanent.  

 

Forurensning 

Mottakskontroll sikres i planbestemmelser, deponiet åpner opp for mottak av inert avfall.  

 

Bekkelukking 

Bekkefarene/bekkene skal ikke legges i rør. Hydrologiske forhold skal utredes i 

konsekvensutredningen. 

 

Ferdigstillelsesdato og åpningstid 

Tid for ferdigstilling/ferdig oppfylling av deponiet vil avklares i forbindelse med planprosessen 

og trafikkanalyse. Planområdet vil få en etappevis istandsetting til landbruksformål. Åpningstid 

er tenkt å samsvare med Vestsiden pukkverk (kl. 7.00-16.00). 

Oppdyrking  

Det skal utarbeides en matjordplan, som skal følge planforslaget til 1. gangsbehandling.  

 

Etablering av massemottak 

Det er planlagt store samferdselsprosjekter i regionen. Gjennom planprosessen har forslagstiller 

vurdert om Vestsiden massedeponi kunne være aktuell for mottak av overskuddsmasser fra 
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fellesprosjektet (utbygging av ny Ringeriksbane og E16). Uttalelser til oppstartsvarselet har 

klargjort at dette er mindre aktuelt. Fellesprosjektet har gjennomført en egen utredning for 

massehåndtering, hvor det er tenkt mottak for overskuddsmasser ved Lorangmyr/Avtjerna, 

Brenna, Brakamyr og Nordlandsdalen. Det er ikke planlagt for overskuddsmottak i Ringerike 

kommune, men det er et stort behov for bergmasser til fyllinger på Mælingen og i Hønefoss. 

Det er fremdeles noe usikkerhet vedrørende overskuddsmasser fra fellesprosjektet ettersom 

planen ikke er vedtatt og miljøvernmyndighetene på nåværende tidspunkt ikke har gitt tillatelse 

til deponiene. Et ferdig regulert mottak for overskuddsmasser kan uansett være positivt for 

fellesprosjektet. 

 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et tilstrekkelig grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen mener 

at planprogrammet legger opp til at de nødvendige utredningene skal utføres, og kan fastsettes. 

Etter merknadsgjennomgangen er planprogrammet noe endret og rådmannen mener det er 

riktig å fastsette dette politisk. Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-9. 

 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til planprogram, datert 09.04.19 

2. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer 

3. Uttalelser (alle uttalelser listet opp) 

4. Saksfremlegg til oppstart av planarbeid 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeid 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.04.2019 

 

 Rådmann: Tore Isaksen   

  

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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1 . BAKGRUNN

1 .1 . Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å dekke et generelt, samfunnsmessig behov for massedeponi i
Ringeriksregionen. Deponiområdet vil gi en miljøgevinst med transport av deponimasser inn til
området, og transport av ferdigmasse (fra deponi og Vestsiden pukkverk) ut av området.

Underveis i planprosessen har det vært vurdert om Vestsiden massedeponi kan være aktuelt for
mottak av overskuddsmasser fra utbygging av ny Ringeriksbane og E16. Uttalelser til
oppstartsvarselet har klargjort at dette er mindre aktuelt.

Formålet med p lanarbeidet er å sikre arealer for et større, regionalt massedeponi for inert avfall,
hvor etterbruken skal bli jordbruk. Inert avfall er definert på følgende måte i avfallsforskriftens § 9 -
3 pkt. g):

«avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kje misk eller biologisk omdanning. Inert
avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke
biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som
kan medføre forurensning av milj øet eller være til skade for menneskers helse. Avfallet totale
utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være
ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller
gru nnvann».

Deponi for inert avfall omfatter lett forurensede masser, jf. avfallsforskriftens §9 - 6 siste ledd, og
grenseverdiene for lett forurensede masser som kan mottas ved deponier for inert avfall følger av
forskriftens vedlegg II, pkt. 2.1.

Ferdig op pfylt terreng skal opparbeides som fulldyrket mark. Opparbeidet fulldyrket mark kan
fortsatt ses i sammenheng med behov for erstatningsarealer for dyrket mark som går tapt ved ulike
samferdselsprosjekter i regionen.

Det er valgt å lokalisere massedeponiet i nær tilknytning til et etablert masseuttaksområde;
Vestsiden pukkverk. Hensikten med dette er:

Mulighet for redusert transportbehov ved at de samme bilene som leverer masse til
deponering, også transporterer ut ferdigvarer fra deponiområdet og pukkverk et.
Mulighet for å bruke pukkverkets utstyr og system for kontroll og mottak av masser.

1 .2. Planlagt arealbruk

Arbeidet med d etaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk
som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte hovedformål –
1 9 00 – øvrige anlegg/LNF )

1 .3. Planstatus

Gjeldende komm uneplan for Ringerike 20 19 - 20 30 ble vedtatt 3 1.01.2019. I kommuneplanens
arealdel er områdene, som grenser til regulerte områder , LNF - område i nord (med hen synssone
freda kulturminner) og øst, samt friområde mot vest (Oppenåsen).
Gjeldende reguleringsplaner er:
Nr.306 - 02 Hønefoss golfbane (26.02.07)
Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05) .
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Figur 1.1 Viser utsnitt fra kommunens planbase , med plangrense for detaljreguleringen.
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1 .4. Forskrift om konsekvensutredninger av 01 .01 .201 5

Gjeldende forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 01 .07.1 7. Planarbeidet ble varslet
igangsatt i juli 201 6. Det er KU - forskriften som var gjeldende da planarbeidet ble igangsatt som skal
legges til grunn for plan - og utredningsarbeidet.

Forskri ft om konsekvensutredninger av 01 .01 .201 5 gjelder for regionale planer med rammer for
utbygging, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål,
områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 1 5 dekar som omfatter nye områd er til
utbyggingsformål, samt reguleringsplaner som kan få vesentlig virkninger for miljø, naturressurser
eller samfunn. Forskriften fastsetter at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av
planarbeidet skal utarbeides et forslag til planprogram , som etter høring fastsettes av ansvarlig
myndighet. I plansaker vil dette normalt være planmyndigheten i den aktuelle kommunen. Ved
utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for konsekvensene av
planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan
konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt vurderes og
eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende undersøkelser.

Det fastsatte planprogrammet s kal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med
konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser for planarbeidet, herunder fastsette
hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslaget med
konsekvensutredning.

Planprogrammet er også et verktøy for å sikre medvirkning og avklare viktige problemstillinger på et
tidlig tidspunkt i planarbeidet. Programmet skal bidra til å informere om planarbeidet og få innspill
til gjennomføring av reguleringsplanarbeidet med kons ekvensutredning.

1 .5. Utredningsplikt

Regulering av Vestsiden massedeponi vurderes å falle inn under § 3 i Forskrift om K ons e kvens -
utredning , « Planer som skal vurderes nærmere »:

Vedlegg II. Planer som etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg iii.
nr. 11 k - « Større deponier for masse på land og i sjø».
Massedeponiet vil omfatte et areal på c a. 2 80 daa , med mulighet for deponering av
ca. 4 ,5 mill.m3.

Vedlegg III: Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn
b) kulturminner eller kultur miljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter
kulturminneloven eller vernet etter plan - og bygningsloven, eller hvor det finnes eller er stor
sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med s tor
tidsdybde.
h) større omdisponering av landbruks - , natur - og friluftslivsområder eller områder som er regulert til
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet.
k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom.

Feste NordØst AS er ansvarlig for utredningen og Ringerike kommune er ansvarlig myndighet somskal
godkjenne utredningene . Utredningen skal utarbeides i henhold til p lan - og bygningsloven s § 4 og
Vedlegg II i KU - forskriften.

Planprogrammet fremmes av John Myrvang AS og er utarbeidet av Feste NordØst as i samarbeid med
tiltakshaver .
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2. BESKRIVELSE AV PLANEN

2.1 . Planens formål

Detaljreguleringsplanen vil få som formål å sikre arealer for massedeponi ( inert avfall ) med
etterbruk i landbrukssammenheng (jord - og skogbruk).

2.2. Områdebeskrivelse

Massedeponiområdet blir liggende innenfor deler av Gnr 52 / bnr 4 . Planområdet strekker seg fra sør
for gården Oppen til Vestsiden pukkverk i nord.
Deponiet omfatter et dal - landskap h vor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag av dyrkamark.
I den sørlige delen av planlagt deponiområde er det opparbeidet en lysløype.

Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til
Golfbane ( nr.306 - 02 Hønefoss golfbane ) . Adkomstveg (fra Vestsiden puk kverk til deponiområdet)
planlegges å gå gjennom LNF - område i kommuneplanens arealdel .

Figur 2. 1 Oversiktskart fra Statens kartverk – Norgeskart med antatt plangrense.

2.3. Alternativer

Det fremmes ett alternativ til detaljregulering.
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2.4. Planavgrensning

Antatt planavgrensning for detaljreguleringsplan for Vestsiden massedeponi er som følger:
Mot sør og vest vil pl angrensa følge reguleringsgrensen for Hønefoss golfbane. Grensen mot nord vil
sikre tilstrekkelig areal for adkomst til deponiet. Mot øst følger plangrensa matrikkelgrensa til
Gnr 52 / bnr 4.
Antatt grense for deponiområdet mot sør, vest , nord og øst vil være mot eksisterende terreng.
Stigningen på deponiet planlegge s å være fra 1:10 til 1:12 for de områdene av deponiet som skal ha
jordbruk som etterbruk. For områder hvor etterbruken skal være skogbruk , vil disse få en brattere
avslutning.

Figur 2. 2 Viser ortofoto med antatt plangrense for planområdet, samt antatt grense for deponi.

Plangrense

Antatt deponigrense
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3. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER

3.1 . Nasjonale føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer.
De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interess er som regjeringen forventer at
fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.
Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal planlegging.
Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å finne helhe tlige løsninger, der lokale forhold og
lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale interesser.
Forventningene er knyttet til tre hovedtema:

Gode og effektive planprosesser

Bærekraftig areal - og samfunnsutviklin g

Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder

Den europeiske landskapskonvensjonen
Konvensjonen ble vedtatt 23.10.2001. Konvensjonen trådte i kraft 1. mars 2004.

Omgivelsene våre endres i s tadig raskere tempo. Endringene skjer ofte stykkevis og delt, ut fra
pri oriteringene til hver enkelt aktør. Mange mennesker oppl ever at stedet der de bor eller ferdes,
utvikles uten no en overordnet plan eller tanke. Resultatet blir i mange tilfelle at folks livskvalitet
forringes – gradvis og til dels umerke lig , og uten at de har hatt reelle muligheter til å påvirke det
som skjer. M angel en på sammenheng, langsiktighet og forut sigbarhet i samfunnsutviklingen var
bakgrunnen for at Europarådet startet arbeidet med Den europeiske landskapskonvensjonen.
Mål i konv ensjonen er å fremme:

Livskvalitet og helse
Det lokale selvstyret og mulighetene for aktiv medvirkning
Bærekraftige lokalsamfunn
Attraktive steder som stimulerer folks skaperevne og tiltakslyst

Meld. St. 1 4 (2015 - 2016) Melding til Stortinget . Natur for livet . Norsk handlingsplan for
naturmangfold . Tilrådning fra Klima - og miljødepartementet 18.12.2015 og godkjent i statsråd
samme dato.

Naturen er selve livsgr unnlaget vårt. Mangfoldet av arter og naturtyper gir oss tilgang på alt fra mat
og me disiner til byggematerialer og gode opplevelser. Mange norske næringer er avhengige
av naturens ressurse r. Naturen er dessuten opphavet til norske friluftslivstradisjoner o g ulike
aktiviteter basert på friluftsliv, for eksempel reiseliv.

Regjeringen fører e n offensiv politikk for å bidra til en grønn omstilling av norsk økonomi. En
forutsetning for å lyk kes med det grønne skiftet er å ta vare på naturmangfoldet for nåværende og
framtidige gener asjoner. Med det grønne skiftet skal det legge s til rette for p roduksjon og forbruk
med langt m indre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.

Det finnes mange utfordringen knyttet til naturmangfoldet i Norge. Arealbruk og omdisponering av
areal til for eksempel veg - og boligbygging, industri og næringsform ål er viktig for samfunnet, men
er samtidig den faktoren som har størst innvirkning på naturmangfoldet på land. Arter som står i
fare for å bli utryddet, blir kategorisert som truet. I Norge regnes i dag 2355 arter som truet. Dette
utgjør 11,3 prosent av d e ca.21 000 artene som er vurdert.

Regjeringens politikk ska l bidra til at vi når nasjonale og internasjonale mål for naturmangfold. Det
gjelder særlig Aichi - målene under biomangfoldkonvensjonen. Aichi - målene gjenspeiles i de tre
nasjonale målen e for natu rmangfold som handler om å:

H a god tilstand i økosystemene
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T a vare på truet natur
B evare et utvalg av naturområder som viser variasjonsbredden i norsk natur, det vil si et
«representativt utvalg».

Meld. St. 1 8 (201 5 - 201 6) Melding til Stortinget . Friluftsliv . Natur som kilde til helse og livskvalitet.
Tilrådning fra Klima - og miljødepartementet 11.03.2016 og godkjent i statsråd samme dato.

Regjeringen vil ta vare på friluftsliv som en levende og sentral del av norsk kulturarv og nasjonal
identitet, og som en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle.
Friluftsliv er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge. Hele 61 prosent oppgir at fysisk
aktivitet i naturen og nærmiljøet er den formen for fysisk aktivitet de ku nne tenke seg å gjøre mer
av i fremtiden.

I meldingen framheves landbrukets særskilte rolle som forvalter av skog, utmark, jordbrukets
kulturlandskap og landbruksveier. For å sikre et godt tilbud for friluftsliv, samtidig som næringens
interesser ivaretas , er det viktig at landbrukets organisasjoner tas med i prosesser om friluftsliv.
Den enkelte grunneier skal ha innflytelse på tiltak som berører egen eiendom.
Meldingen understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og
tetts teder.

For mange er det samspillet mellom natur - og kulturminnekvalitetene i et område som utgjør
grunnlaget for opplevelsen, og som er hovedmotivasjonen for å dra på tur.
Nasjonale mål for friluftslivspolitikken er:

Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av
allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til
økt friluftslivsaktivitet for alle.
Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

St.meld. nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
Tilrådning fra Miljødepartementet 04.05.2007 og godkjent i statsråd samme dato.

Regjeringen vil sørge for at miljøvernet beholder sin plass øverst på den politiske dagsorden. Dette
ved å gjøre Norge til et fore gangsland i miljøvernpolitikken og et eksempel for andre land.
Regjeringen vil ta tak i de store utfordringene og utforme tiltak og virkemidlersom gir resultater.

Biologisk mangfold går tapt i høyt tempo. Dagens tap av biologisk mangfold må i stor grad tilskrives
menneskelig virksomhet. Norge har slu ttet seg til det internasjonale målet om å sta nse tapet av
biologisk mangfold innen 2010. Nedbygging, bruk og bruksendring av arealer regnes som den største
trussel en mot det biologiske mangfoldet i Norge.

Kulturminner må sikres og det må sørges for at de brukes til beste for samfunnet.
Miljøgifter og forurensing av luft og vann må bekjempes.

Utnyttingen av are al og arealbaserte ressurser må bygge på kunnskap om konsekvenser for miljø og
samfunn. Arealpolitikk en omfatter både det naturgitte og det menneskeskapte landskapet, det
internasjonalt verneverdige og våre daglige omgivelser.

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra
til reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med
sikte på redusert moto risert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil,
og en trygg og effektiv trafikkavvikling. Viktige temaer i arealpolitikken er avveining mellom bruk og
vern, tilrettelegging for opplevelser og rekreasjon, og sikring av landska psverdier, biologisk
mangfol d, kulturminner og kulturmiljø. En bærekraftig arealforvaltning innebærer ikke bare å
unngå miljø konflikter i form av nedbygging eller ødeleggelse av verdier, men også å bidra til
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langsiktige løsninger og verdiskaping.

Plan - og bygningsloven
Plan - og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer.
Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, og at hver og en av oss
kan være med i beslutninger som ang år oss og våre omgivelser. Plan - og bygningsloven gir grunnlag
for vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Loven legger opp til et system for
helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og
an dre naturressurser vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger.
Loven omfatter mange former for planlegging, fra teknisk orientert og detaljert
reguleringsplanlegging i skjæringspunktet mot byggesak, til overordnet samfunnsplanl egging av
prinsipiell og strategisk natur. Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier gjennom
planer som bestemmer hvilke bygge - og anleggstiltak og hvilken virksomhet som er tillatt.
Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og n asjonale interesser og må derfor skje i
nært samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av b olig - , areal - og transport - planleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds - og byutvikling.
Retningslinjene gjelder for planleggi ng i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses
regionale og lokale forhold. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planlegging en skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere tr ansportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennlige transportformer.

Forskrift om begrensing av forurensning (Forurensningsforskriften) (2004 )
Kapittel 4 i forskriften omhandler anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. En reguleringsplan
for Vestsiden massedeponi må forholde seg til det som står nedfelt i forskriften.

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging – T - 1 520
Ikrafttredelse 25.04.2012.
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftk valitet bør håndteres i kommunenes
arealplanlegging. Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger
gjennom god arealplanlegging.
Det er utarbeidet anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planleggin g av ny
virksomhet eller bebyggelse. Det anbefales at kommunene i samarbeid med anleggseiere kartlegger
luftkvaliteten i henhold til disse grensene i en rød og gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at
ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing un ngås, mens den gule sonen er en vurderingssone
der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav.

Retningslinjen skal legges til grunn ved:
Etablering eller utvidelse av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning i eksisterende eller planlagte områder. Med bebyggelse med slikt
bruksformål menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs
idrettsanlegg, samt grønnstruktur.
Etablering av ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensning en. Dette
kan være samferdselsanlegg, tekniske anlegg (VAR - anlegg, biogassanlegg m.fl.), større
boligprosjekter, institusjoner, kjøpesenter, forretning, råstoffutvinning, industri eller annen
næring.
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Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet . Det forutsettes at
utvidelsen/oppgraderingen av virksomheten i seg selv vil medføre vesentlig økning i
luftforurensningen.
Bygg - og anleggsvirksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensninge n.

For å fastslå om tiltaket vil berøre følsom arealbruk i anleggsperioden bør tiltakshaver vurdere
følgende aktiviteter og forhold:

Omfanget av støvgenererende aktiviteter
L okalisering av byggeplass og transportveier - nærhet til følsom arealbruk
O mfanget av kjøretøy og anleggsmaskiner (til/fra og på byggeplass)
O mfanget på rivearbeider
B ehovet for knusearbeid eller lignende på byggeplassen
P otensialet for at skitt og støv kan frigjøres til luft på byggeplassen
L okalklimatiske forhold

Helsebaserte t ilstandsklasser for forurenset grunn – TA2553/2009
Tilstandsklassene gir et uttrykk for helsefaren ved jordas innhold av miljøgifter. Et sentralt
bruksområde er for å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter i jord til
ulik arealbr uk.
Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 og opp til klasse 5. Over klasse 5 kan jorda anses å
være farlig avfall.
I tillegg må risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter vurderes. Som
regel vil det bare være nødvendig å beregne risiko for spredning når jorda er forurenset i
helsebasert tilstandsklasse 4 eller 5.

Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (1 989)
Anlegg må være innrettet slik at det ikke oppstår , eller er fare for forurensn ing/erosjon fra
planeringsfeltet. Planeringsfeltets beliggenhet i forhold til vassdrag og vassdragets
forurensningstilstand , vil normalt være avgjørende for om planering kan tillates. Med
bakkeplanering forstås arbeidet med å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket
areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det regnes som planering når det forflyttes masse som
berører et areal på minst 1,0 dekar. Planeringsfelt må utarbeides i samsvar med « Tekniske
retningslinjer for anlegg, drift o g ved likehold av planeringsfelt» , utgitt av Landbruksdepartementet
i 1989.
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3.2. Regionale føringer

Regional planstrategi for Buskerud 201 3 - 201 6
Planstrategien ble vedtatt 6.desember 2012, og strategien redegjør for viktige utviklingstrekk og
utfordringer. Alle kommunen i Buskerud er en del av regionale samarbeidsfora . Buskerud består av
mellomstore byer og byregioner, lange dalfører og viktige fjelloverganger. Derfor blir et godt utbygd
samfer dselstilbud viktig, samt at de ulike transportmidlene samspiller med hverandre.
Planstrategien har mange hovedområder som forutsettes fulgt opp med videre planer:
1 - Klima og energi; Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen
2 - Samferdsel og kollektivtrafi kk; Areal - og transportplan for Buskerudbyen, Kollektivtrafikkplan for
Buskerud fylke.
3 - Næringsutvikling; FoU og Innovasjons - strategi for Buskerud 2012 - 2015, Først mot fremtiden,
Kulturnæringer i Buskerud, Kunst - og kulturstrategi for Buskerud og Strateg iplan for
Ringeriksregionen.
4 - Læring hele livet; Livslang læring.

Planprogram for regional areal - og transportplan for Buskerud 201 6 - 20 30
Planprogrammet ble vedtatt i Fylkesutvalget 04.03.2015.
Formålet med den regionale areal - og transportplanen er å k omme fram til målsettinger og
prinsipper for god og samordnet areal - og transportpolitikk i Buskerud, - mål og prinsipper som ulike
samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utviklingen av fylket.
Plantema omfatter følgende områder:
1 - Areal; Forvent et vekst gjør at kommunene vil ha behov for arealer for ulike utbyggingsformål.
2 - Transport; Sikre god framkommelighet for alle. Transporttiltak må sees i sammenheng med
framtidig arealbruk.

Veileder til matjordplan
Regional plan for bærekraftig arealpol itikk, RPBA av 22.12.2016.
Retningslinjene omfatter bl.a: « I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det
innarbeides bestemmelser om at matjordlaget som skal benyttes til forbedring av annen dyrka
mark eller dyrkbar mark til matproduksjon .»
I handlingsplanen til RPBA er det satt opp tiltak for utvikling av en «matjordplan.» Dette er en
fellers mal/veiledning/kravspekk, med bakgrunn i retningslinjen.

3.3. Kommunale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel 201 5 - 2030
(Vedtatt av kommunestyret 30.04.2015, sak 88/15)
Ringerike skal ha en effektiv arealdisponering. Dette betyr at arealene forvaltes og utvikles på en
hensiktsmessig og realistisk måte.

Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn . For
plant iltaket er de mest aktuelle føringene :
a) Å ha tilstrekkelig planavklarte arealer til nærings - og boligformål.
b) Det er viktig primært å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og i de prioriterte lokalsamfunn.
Samtidig er det viktig med nye utbyggingso mråder nær kollektivknutepunkter som også kommer ved
utbygging av jernbane og E16.
d) Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet.
h) Estetiske retningslinjer i kommuneplanen.

Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur - og kulturmiljø samt god vannkvalitet
gjennom (de mest aktuelle føringene for plantiltaket er tatt med) :
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b) Ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. Ved
omdisponering skal alternative lokaliseringer være vurdert . Der forholdene ligger til dette for det,
øns ker kommunen at det også etable es nytt jordbruksareal.
j) En bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov,
samt redusere miljø - og samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres
framfor å åpne nye områder.

Kommuneplanens areal for Ringerike 20 1 9 – 20 30
Vedtatt kommuneplan for Ringerike viser at planområdet omfatter arealer med eksisterende
reguleringsplaner (nr.306 - 02 Hønefoss golfbane og nr. 308 Vestsiden pukkverk), samt LNF område
mellom de to reguleringsplanene.

Reguleringsplaner
Det foreligger to vedtatt reguleringsplaner som omfattes av planavgrensningen: Nr.306 - 02 Hønefoss
golfba ne og nr.308 Vestsiden pukkverk (se omtale i kap.1.3).

Masseforvaltning – temautredning i forbindelse med revisjon av kommuneplan
(Vedtatt i formannskapet 1 8.08.2015, sak 88/15 )
Temautredningen om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.
Den skal gi vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak, produksjon og deponier.
Kommuneplanen skal løse fremtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av
Ringeriksbane og E16.
Definisjon på deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i påvente av gjenbruk.

Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, for eksempel støv, støy og
transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og
framkommelighet.
Konfliktnivået kan være høyt i forhold til forringels e av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og
i noen tilfeller turområder, støy - og støvproblematikk, samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og
deponering innebærer også vesentlige terrenginngrep.

Retningslinjer for fylling/deponi i områder avsatt til LNF - område:
Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller samla har et
omfang på mer enn 1000 m2, er i utgangspunktet søknadspliktig etter plan - og bygningsloven. På
fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det kra v om reguleringsplan som sier noe om omfang,
utførelse og tidsbegrensing. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad
om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning.
I til legg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter),
kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes særskilt i hver
sak.

Energi - og klimaplan
( Vedtatt i kommunestyret 2 desember 2010 )
Som visjon for energi - og klimaarbeidet skal følgende være førende: Ringerike skal være et forbilde
innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.
Et av hovedmålene legger vekt på at kommunen skal bidra og legge til rette for at klimautslipp fra
transport skal reduseres gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra
kjøretøyer.
Mål for arealbruksstrategi i forhold til transport vil være å korte ned reiseavstander.
Den store gjennomgangstrafi kken gjennom Ringerike gjør at utslipp fra transportsektoren er
betydelig. Det er ønskelig med en forsert utbygging av firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss.
I tillegg skal Ringeriksbanen planlegges for å flytte mer trafikk fra veg til bane.
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4. KONSEKVE NSER AV PLANFORSLAGET

Feste NordØst as har i samarbeid med Ringerike kommune forsøkt å finne fram til de
problemstillinger og temaer som er mest relevante i forhold til beslutningsgrunnlaget for
planforslaget.
Planprogrammet skal så langt det er mulig ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må
belyses og utredes. Hensikten er å skape forutsigbarhet, samt å definere problemstillinger knyttet
til den kommende reguleringen.

Det blir gitt en beskrivelse av p ositive og negative konsekvenser for det konkrete planforslaget.

4.1 . Utredningstema

0 - alternativet
Under dette temaet vil det bli en beskrivelse av en forventet utvikling av området dersom ikke
for eslått tiltak realiseres. Selv om største delen av planområdet inngår i vedtatt reguleringsplan
nr.306 - 02 Hønefoss golfbane, vil 0 - alternativet være LNF, da det vurderes som usannsynlig at
golfbane n blir realisert. 0 - alternativet vil vær e referansen som alle temaene i konsekven s -
utr edningen vurderes i forhold til, og vil være referansen for å kunne si noe om konsekvensen av
tiltaket.
Dersom ikke tiltaket gjennomføres, vil 0 - alternativet kunne bli resultatet og således være en
dokumentasjon på ”ikke å gjøre noe”.

Synlighetsvurdering
Planforslaget vil føre til inngrep i eksisterende natur - og kultur landskap. Temaet synlighetsvurdering
omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse av omgivelsene.
Formålet med å gjøre en synlighetsvurdering er å kartlegge og synliggjøre eksisterende verdier i
landskapet, og vurdere hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av tiltak.
Det vil bli utarbeidet illustrasjoner (3D - modell) som viser tiltaket ved nåsituasjon, ulike
oppfyllingsfa ser, ferdig oppfylt og tilbakeført til landbruksformå l.

Grunnforhold
Foreløpige undersøkelser viser at hoveddelen av planområdet har stabile grunnforhold med fjell i
dagen og områder med lite overdekning ned til fjell. Ett område er uavklart i forhold til stabilitet.
Ut fra dette vil det bli utført ytterligere geoteknisk utredning. Denne vil inneholde en analyse av
områdestabiliteten med stabilitetsberegninger for deponiet, samt beskrivelse av teknisk utforming.
Geotekniske undersøkelser og vurderinger vil være avgjøre nde for oppfyllingens omfang og
utstrekning. Vurdering av fremtidige deponerte masser, samt deponering av sprengstein og
nedknuste steinmasser med sprengstoffrester. Det skal utarbeides plan for overflate - og
overvannshåndtering.

Naturmiljø/biologisk man gfold
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og planters
livsgrunnlag. Her avgrenses temaet til å i utgangspunktet omfatte naturens egenverdi, og ikke dens
funksjon for mennesker. I utredningen vil det bli tatt utgangspunkt i eksisterende registreringer av
biologisk mangfold (i forbindelse med gjeldene reguleringsplan for golf, samt naturbase og artskart)
innenfor planområdet . Miljøfaglig Utredning AS vil utarbeide rapport for området . Det vil bli
beskrevet og d røftet hvilke konsekvenser deponeringen og etterbruken vil ha å si.
Konsekvensene av bekkelukkinger med hensyn til biologiske og hydrauliske forhold skal utredes. Med
hydrauliske forhold menes dimensjonering, utforming (inntak/utløp), flomforhold - / sikker het og
vedlikehold av bekkeløp med mer .
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Kulturminner
Innen planområdet er det registrert i alt 17 automatisk fredete kulturminner. Deponiet i nord vil
avsluttes sør for, og nedenfor , de to automatisk fredete bygdeborgene Ormkula og Slotteberget.
Bygdeborgene og gravfeltet på Veien er vurdert til å være et av fylkets viktigste kulturmiljøer.
Området er valgt ut til et av Buskeruds viktigste kulturmiljø i Regional plan for kulturminner.
Utbyggingsforslaget vil medføre konflikt med kulturminner inne nfor planområdet. D eponiområde t
omfatte to bosettingsregistreringer som ikke er fredet , og ett bosetting – aktivitetsområde (ID
91710) som er automatisk fredet. Frigivelse av disse må avklares med arkeologisk myndighet.
Temaet skal utredes i forhold til næ rhet til de to bygdeborgene og samt opprettholdelse av
siktlinjer mellom bygdeborgene og gravfeltet på Veien.

Naturressurser /Landbruk
Med naturressurser menes jord - og skogressurser. Dette omfatter dyrka mark, dyrkbar mark,
produktiv skog, vann og berggru nn. I dette prosjektet anses imidlertid kun konsekvensene knyttet til
jordbruk og skogbruk som relevant.

Massedeponiet vil ligge i et eksisterende jord - og skog bruksområde. Det vil bli foretatt en vurdering
av hvilke konsekvenser dette vil føre med seg. Som del av dette vil det bli utført en beskrivelse av
området i dag med tanke på jordbruksareal, skog, landbruksdrift og kulturlandskap.
Positive/negative konsekvenser for jordvern/landbruksdrift/og landbrukets kulturlandskap vil bli
vurdert.
For temaet sk al følgende vurderes:
- Drift av jordbruksareal er i de ulike anleggsfasene
- Konsekvenser og avbøtende tiltak i anleggsfasen e med hensyn til mulig erosjon, avrenning og

fare for utglidning.
- Etappevis i standsetting av jordbruksarealer og istandsettin g etter endt anlegg speriode .
- Hvilke tiltak som eventuelt bør gjennomføres for å sikre arealenes evne til matproduksjon ved

istandsetting og tilbakeføring. Bl.a. behov for hydroteknisk anlegg og terrenginngrep.

Som del av temaet vil arealstatus, arealtall og kvalitet bli oppgitt både før oppstart og planlagt
arealfordeling etter fullføring framgå.

Matjordplan
Flytting av matjord internt i deponiet og mottak / fremstilling av ny matjord, for tilbakeføring og
etterbruk som dyrkamark, skal utredes. Det skal utarbeides en plan for håndtering av matjorden,
samt beskrivelse av kvaliteten på topplagene som tilbakeføres.

Masseberegning
Forventet mottak av inert avfall er på dette stadiet beregnet til ca. 4 5 00 000 m3. Som en del av
denne utregningen vil ulike etapper og ferdig opparbeidet deponi bli endelig beregnet. Endelig
utforming , og størrelse på deponiet , må sees i sammenheng med geotekniske vurderinger og
beregninger.

Trafikk
Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra deponiområdet i oppfyllingsfasen. Det vil i
utredningen bli sett på:
- Transportbehov (antall lass/kjørefrekvens i forhold til oppfyllingstid) .
- Beregning av økning i ÅDT, samt beregning av trafikkstøy.
- Eventuell sikring /skjerm ing av adkomstveg deponi området i anleggsperioden.
- T rafikksikkerhet i anleggsfasen.
- T rafikksi kkerheten for myke trafikanter skal utredes .
- Eventuelle vilkår og tid s begrensninger når massetransport kan finne sted .
- Vurdering av eventuelle miljøgevin st er ved trafikk med lass til og fra deponi og Vestsiden pukk.
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Støy og støv
Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra planområdet, samt i området for massedeponiet. Den
økte aktiviteten , knyttet til lange kjøretøy o g anleggstrafikk, vil medføre økt støy for nærliggende
bolighus og gårdsbebyggelse øst og sør for massedeponiet.
Det skal utføres støyberegning for tiltaket i henhold til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T - 1442 /16 ).
Det skal med bakgrunn i beregningene settes krav til nødvendige avbøtende og støydempende tiltak
i utredning og planforslag.

Økt trafikk og oppfylling av massedeponiet kan også føre til støvplager for tilliggende bebyggelse.
Forslag og krav til støvdempende tiltak skal inngå i utredning og planforslag.

Barn og unge/friluftsliv
Eksisterende sti og løypenett, i sørdelen av planområdet, vil påvirkes av oppfyllingen i
massedeponiet.
Det skal synliggjøres mulig omlegging av sti og løypenett i anleggsperioden, samt reetablering av sti
og løypenett når depon iet er ferdig oppfylt og avsluttet.

Næring og sysselsetting
Massedeponiet vil muliggjøre deponering av inert avfall fra fremtidig utvikling i regionen
(bolig/næringsutbygging) i årene som kommer. I tillegg kan det åpnes for mottak av en viss mengde
av knuste fjellmasser og jordmasser fra utbyggingen av Ringeriksbanen og E16.
Konsekvensene for næring og sysselsetting knyttet til gjennomføringen av deponiet vil bli vurdert og
beskrevet.

Overvåkning
Det skal i k onsekvensutredningen bli sett på system/tiltak for:

Hvordan mot takskontroll i deponiet utføres.
Hvordan kontrollere at massene ikke er forurenset eller forurensende .
Hvor og hvordan mellomlagring ulike masser (som toppmasser for vekstjordlag ) skal finne
sted .
Overvåkning av sigevann etc i anleggsperioden og i en periode etterpå.

Risiko og sårbarhet
I forbindelse med planarbeidet og konsekvensutredningen skal det utføres en risiko og
sårbarhetsanalyse.

Avbøtende tiltak
Konsekvensutredningen skal beskr ive eventuelle avbøtende tiltak for de forholdene som viser seg å
ha negative konsekvenser av betydning.

4.2. Metode

Konsekvensanalysen skal gjennomføres med utgangspunkt i S tatens vegvesens håndbok V712 –
Konsekvensanalyser, kap.6, Ikke - prissatte konsekvenser.
Håndbokens metode benyttes for å vurdere verdier, omfang og konsekvenser for temaene.

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke - prissatte konsekvenser:
Verdi . Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
Omfang . Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes.
Konsekvens . Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i
forhold til alternativ 0.
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Konsekvens fremkommer ved s ammenstilling av område ts verdi , og omfanget av påvirkning på
området.

Tema som ikke konsekvensutredes vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen.

5. PROSESS

5.1 . Fremdrift

Reguleringsprosessen legges opp i henhold til plan - og bygningslovens bestemmelser. Planprosess og
konsekve nsutredning vil foregå parallelt.

Framdrift Dato

Oppstartsmøte med Ringerike kommune 1 8 .0 3.2016
Utarbeidelse av planprogram April 2016 , Rev Des

2016 og April 2019
Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram Juni 2016
Merknadsbehandling Oktober 2016
Åpent informasjonsmøte om planprosess og planprogram November 2016 .
Saksbehandling og vedtak av planprogram Januar 2017 . Rev - Mai

2019
Planarbeid og utredninger Januar 2017 –

September 2019
Åpent informasjonsmøte om planforslag og KU November 2017 og

September 2019
Høring av planforslag Januar 2018 . Rev Nov

2019
Sluttbehandling og vedtak av planforslag April 201 8 . Rev Februar

2020

Den skisserte fremdriften er basert på en optimal planprosess uten uforutsette problemstillinger av
betydning, samt at fremdriften passer med den kommunale møteplanen.

5.2. Medvirkning og informasjon

Regelverket for planlegging etter plan - og bygningsloven, og forskrift om konsekvensutredning,
sikrer betydelig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av
planprogrammet gis det mulighet til å påvirke hvilke problemstil linger som skal utredes i
planarbeidet.

I tillegg kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget og konsekvensutredningen når
disse foreligger.

Arbeidet med reguleringsplanarbeidet vil skje i samarbeid med tiltakshaver og Ringerike kommune ,
som ansvarlig myndighet, samt direkte berørte parter. Spesielt vil dette dreie seg om en god og
åpen dialog med tilstøtende naboer , Statens vegvesen og NVE.

Det vil bli avholdt t re åpne informasjonsmøter. Første åpne informasjonsmøte vil omhandle forsla g
til planprogram og mottatte innspill knyttet til varsel om oppstart.
Det andre åpne informasjonsmøtet vil presentere og informere om forslag til reguleringsplan med
konsekvensutredning. Det tredje møtet vil omfatte informasjon om revidert planmateriale i
September 2019.
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Oppstart av planarbeidet, med forslag til planprogram, ble varslet 01.07.2016 med svarfrist
16.09.216.
Det kom inn 7 forhåndsuttalelser fra offentlig , 1 forhåndsuttalelse fra organisasjon og 6
forhåndsuttalels er fra private (se vedlegg n r.1 - Uttalelser til varsel om oppstart).

På grunn av datatekniske feil ved uttak av varslingslister for varslingen i juli, ble det foretatt en
utvidet varsling den 24.10.2016, med svarfrist 07.12.2016.
Det kom inn 1 forhåndsutta lelse fra organisasjon og 1 forhåndsuttalelse fra private knyttet til den
utvidete varslingen (se vedlegg nr.1 - Uttalelser til varsel om oppstart)

5.3 Forhåndsuttalelser etter varsel om oppstart

Offentlige:

Fylkesmannen i Buskerud i brev av 1 5.09.201 6
Fylkesmannen viser til at overskuddsmassene i forbindelse med utbyggingen av Ringeriksbanen og
nye E16 må sees i sammenheng med prosjektene og ikke som enkeltstående reguleringsplaner.
Håndtering av overskuddsmassene må utredes gjennom fellesprosjektet før eventuelle
detaljreguleri nger utarbeides. Overskuddsmassene må sees på som en ressurs for videre
bruk før eventuell deponering. Det pågår et arbeid for å finne massedeponi fra veg - og
jernbaneutbygging i området. Denne utredningen gjøres i samarbeid mellom kommunene Ringerike,
Hol e og Bærum samt Jernbaneverket og Statens vegvesen. Fylkesmannen kan derfor ikke anbefale
at det utarbeides detaljreguleringsplan for massemottak av steinmasser i dette området på
nåværende tidspunkt.

Fylkesmannen kommer ikke til å vurdere fremtidige planforslag til massedeponier før det foreligger
en kommune(del)plan for massehåndtering eller utredningene i fellesprosjektet er ferdigstilt.

Fylkesmannen anbefaler sterkt at det utredes en alternativ plassering av deponiområde, og et
eventuelt 0 alterna tiv.

Fylkesmannen ber om at kapittel 3 i planprogrammet utvides med :
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
- Den europeiske landskapskonvensjonen
- Meld. St. 14 (2015 – 2016) Natur for livet
- St. meld. nr. 26 (2006 - 2007) Regjerin gens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
- St. meld. nr. 18. (2015 - 2016) Friluftsliv
- Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520

I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap frarådes det å legge bekkene innenfor planområdet i
rør under massedeponiet. Videre må flomføring og evt. konsekvenser ved stor vannføring utredes.
Vurdere alternativer til bekkelukning, da dette kan få store konsekvenser for naturmangfold.

Knyttet til s amordnet areal og transport må avstand vedrørende tilkjøring av massene utredes. Den
foreslåtte plasseringen av deponiet kan medføre økt transport gjennom Hønefoss sentrum.
Fylkesmannen viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og
tr ansportplanlegging , fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, og nasjonale mål for
reduksjon i utslipp av klimagasser.

Videre bes det om at trafikksikkerheten for myke trafikanter, barn og unge blir utredet. jf.
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Rikspolitiske retningslinjer for å styr ke barn og unges interesser i planlegging fastsatt 1.
september 1989 og rundskriv T - 2/08 Om barn og planlegging .

Vann og vassdrag
Bekkenene som går igjennom planområdet er i dag registrert med antatt moderat økologisk
tilstand i fagbasen Vann - nett. Massedeponiet må ikke føre til ytterligere negativ påvirkning i
vassdragene. Fylkesmannen minner om at tiltak som berører vassdrag er søknadspliktig etter
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag av 15. november 2004 og Lov om laksefisk og innlandsfisk mv .
15. mai 1992. Tiltaket av en slik størrelse må også vurderes opp mot kravene til Lov om vassdrag
og grunnvann av 24. november 2000.

Naturmangfold
Fylkesmannen påpeker at det i utgangspunktet ikke skal utføres nye registrering er. Områdene hvor
massene er foreslått deponert er i all hovedsak plassert nede i bekkedalene, og Fylkesmannen
forutsetter at disse områdene blir utredet og registrert for naturmangfold. Dette gjelder også for
livet i bekkene. Det forutsettes at eventuelle nye registreringer og feltarbeid blir gjennomført på
årstider i tråd med DN - håndbok 13 - 1999, revidert utgave 2007 og ikke på snødekket mark.
Fylkesmannen minner om at alle offentlige beslutninger, som berører naturmangfoldet, skal
naturmangfoldloven legge s til grunn. Virkninger for naturmangfold skal vurderes og synliggjøres i
planprosessen.

Friluftsliv
Fylkesmannen viser til St.meld. nr 18. (2015 - 2016) Friluftsliv, som viser til et økt fokus på arealer i
nærmiljøet. Det er viktig å legge til rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig og i kort avstand
fra byer, tettsteder og egen bolig. I forbindelse med planarbeidet må det derfor vurderes om
området er benyttet til friluftsliv og rekreasjon. En eventuell forringelse av lysløypenettet må
vurderes op p mot bruk og behov for tiltaket.

Landskap
Knyttet til landskap viser Fylkesmannen til Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. Her fremgår det at kommunene skal ta
hensyn til verdier av n atur, landskap og friluftsliv. Fylkesmannen viser også til Den europeiske
landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004. Videre vil det være svært viktig at det
visualiseres nær - og fjernvirkning av tiltaket.

Støy, støv og luftforurensing
Knyttet til støy, støv og luftforurensing må dette forholde seg til retningslinjer for støy i
arealplanleggingen (T - 1442/2012). Det må utarbeides støyfaglig utredning med eventuelle
støydempende tiltak. Det må redegjøres for eventuelt økt støvflukt (jf. T - 1520).

Forurensning
Fylkesmannen minner om viktigheten av at massene, som skal deponeres, tilfredsstiller krav til
renhet. Planbestemmelsene bør inneholde krav om rutiner for kontroll av massene som mottas.
Kvalitet og mengde dokumenteres.

Forslagsstillers kommentar:
Hovedhensikten med planarbeidet er å regulere for et massedeponi for inert avfall fra
Ringeriksregionen og ikke spesielt for mottak av masser fra veg - og jernbaneutbyggingen. Jf.
kap. 1.1 om hensikt og formål med planarbeidet. Det er mottak av m asser fra veg - og
jernbaneutbyggingen som skal utredes gjennom det nevnte fellesprosjektet.

Utredningen skal inneholde et 0 - alternativ som er dagens situasjon.
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Kapittel 3 i planprogrammet utvides med:
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
- Den europeiske landskapskonvensjonen
- Meld. St. 14 (2015 – 2016) Natur for livet
- St. meld. nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
- St. meld. Nr. 18. (2015 - 2016) Friluftsliv
- Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520

Bekkefarene/bekkene skal ikke legges i rør. Hydrologiske forhold skal utredes i
konsekvensutredningen.

Trafikk knyttet til tilkjøring av masser og trafikksikkerhet skal utredes.

Eventuell negativ påvirkning fra massedeponi, på vassdragene, skal utredes. Tiltaket skal
vurderes opp mot kravene til «lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000.»

Utredning knyttet til naturmangfold skal utarbeides ihht DN - håndbok 13 - 1999, revidert
utgave 2007.

Friluftsliv knyt tet til turstier og lysløype skal vurderes i forhold til massedeponiet.
Avbøtende og permanente tiltak skal belyses.

Tiltaket skal vurderes i forhold til landskapskarakter og nær - og fjernvirkning skal
visualiseres.

Støy og støv skal utredes. Det skal fo retas en støyberegning og utarbeides en støyrapport
med forslag til eventuelle avbøtende tiltak. Eventuell økt støvflukt vil det bli redegjort for.

Det skal deponeres inert avfall. Planbestemmelsene vil gi krav om rutiner for kontroll av
massene i forhol d til kvalitet og mengde.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i brev av 09.09.201 6
DMF påpeker at planlagt vei til deponiet går gjennom Vestsiden pukkverk, og forutsetter at driften
og utnyttelsen av massetaket ivaretas gjennom den videre planprosessen.

Forslagsstillers kommentar:
Innspillet etterkommes og sikres i reguleringsplanen.

Statens vegvesen i brev av 12.09.2016
For Statens vegvesen er det viktig at områder for virksomhet vurderes i en større sammenheng med
hensyn på samordnet ar eal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent
kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Det må legges fram e n
trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder
skoleveger) må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendig endringer av veg - og
trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette tas vare på i pl anarbeidet.
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Det er to mulige adkomster til deponiet; Via Fv.1 72 og E1 6 (Follumkrysset). Statens vegvesen er
betenkt ved å benytte fv. 1 72 som adkomstveg til deponiet. Krysset ved Follum er i dag
ulykkesutsatt og de er betenkt på å merbelaste krysset.

Sta tens vegvesen påpeker at det pågår et arbeid for å finne massedeponi for veg - og
jernbaneutbygging fra Sandvika til Hønefoss. Det er viktig å se helhetlig på massedeponier ifb. med
omtalte utbygginger.

Forslagsstillers kommentar:
Trafikkanalyse skal utarb eides.

Hovedintensjonen med planarbeidet er ikke å etablere et massedeponi knytta til veg -
/baneutbyggingen, men å etablere et deponi for inert avfall for Ringerike kommune med
omland.

Buskerud fylkeskommune i brev av 1 3.09.201 6 og 23.09.201 6
I brev av 1 3.09 ber de om utsatt svarfrist til 23.09.2016.

I brev av 23.09.201 6 gis det kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Området ble gjennomsøkt i 2001 og 2002.Det ble registrert 1 7 automatisk fredete kulturminner inne
i planområdet fordelt på to lokaliteter (ID91 699 og 91 71 0). Tiltaket vil komme svært tett på fredet
kullgrop (ID 91 71 8) og to automatisk fredete bygdeborger (ID 22972 og 81 500). Planområdet ligger i
et område som er valgt ut til et av Buskeruds viktigste kulturmiljø i fylkeskommunens Regionale
plan for kulturminner. Det bør vurderes å trekke plangrensa et godt stykke sør for bygdeborgene.
Det er også viktig å opprettholde siktlinje mellom bygdeborgene og gravfeltet på Veien.

Fylkeskommunen påpeker at store terrenginngrep vil kunne på virke opplevelsen og forståelsen av
disse kulturminnene i svært negativ retning.

De automatisk fredete kulturminnene, som ligger i planområdet, må sikres under en hensynssone
eller søkes frigitt.

Knyttet til nyere tids kulturminner vises det til at det e r kulturminneinteresser både innenfor og
utenfor planområdet, og at det må tas hensyn til disse i det videre planarbeidet. De anbefaler å
vurdere om rydningsrøyslokaliteten (ID 1 331 91 ) kan bevares.

Fylkeskommunen anbefaler å vurdere fjernvirkning og nærvi rkning av tiltaket i området, samt
eventuelle avbøtende tiltak.

Forslagsstillers kommentar:
Buskerud fylkeskommune fikk utsatt svarfrist til 23 september.

Deponigrensa i nord vil legges et godt stykke sør for bygdeborgene. Siktlinjen mellom
bygdeborgene og Veien skal opprettholdes.

Terrenginngrepene, i forhold til kulturminnene, vil bli belyst og dokumentert.

Øvrige kulturminner i deponiområdet vil søkes frigitt eller sikres med hensynssone.

Nyere tids kulturminner søkes ivaretatt der dette lar seg gjø re i forhold til deponiet.
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Nær - og fjernvirkning blir vurdert og dokumentert. Avbøtende tiltak vil bli vurdert.

NVE i e - post av 20.09.201 6
NVE viser til varselet og planprogrammet at en del av fyllmassene er tenkt å komme fra utbyggingen
av ny Ringeriksbane og E16.

NVE mener det må lages overordnede føringer for hva som er egnete lokaliteter for masser som kan
gjenbrukes, og at elve - og bekkedaler samt raviner ikke bør brukes til mottak av masser.

NVE støtter Fylkesmannen i Buskerud sin uttale lse om at kommunen må avvente dette planarbeidet
til det er gjort overordnede vurderinger av egnete lokaliteter for massemottak.

Bekker bør i prinsippet være åpne. Åpne bekker er mindre ømfintlige for flomskader, samt at
bekkedragene skaper variasjon i la ndskapet og er mange dyr og planter er knyttet til disse.
NVE påpeker at tiltaket kan være konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8.

Forslagsstillers kommentar:
Hovedintensjonen med massedeponiet er ikke primært knytta til veg - /baneutbyggingen, men
å være et deponi for kommunen med omland, for oppfylling med inerte masser.

Overordnede føringer for fyllmasser knyttet til utbyggingen av ny Ringeriksbane og E16 vil gå
parallelt med reguleringen av Vestsiden massedeponi.

De hydrologiske forholdene vil bl i utredet i forbindelse med planarbeidet.

Avinor i brev av 23.09.2016
Tiltaket gir ingen påvirkning av Avinor` s anlegg i området.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

Jernbaneverket i brev av 26.09.2016
Jernbaneverket har ingen merknader til planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering. En legger merke til at Bane Nor ikke nevner noe om deponibehov i sin
uttalelse, jf. uttalelsene fra fylkesmannen, vegvesenet og NVE.

Organisasjoner:

DNT Ringerike i brev av 1 2.09.2016
DNT påpeker at stinettet i Oppenåsen fremstår som et særlig attraktivt område for turer og trening
for svært mange – vinter og sommer. Stinettet i Oppenåsen er inngangsporten til DNT sitt stinett
mot Vassfaret og videre opp mot Jotunheimen. I forbindelse m ed kartleggingen av friluftsområder i
2014 (Ringerike kommune), ble Oppenåsen klassifisert som kategori A. DNT Ringerike ønsker at det
som et avbøtende tiltak for inngrepene deponiet vil medføre – opparbeides godt skiltede alternative
trasèer inn i Oppenås en for turgåere i anleggsperioden. Og at det legges til rette for permanente
trasèer når deponiet er ferdigstilt og går tilbake til formålene jordbruk/skogbruk. Det er også
særdeles viktig at det gjennomføres gode tiltak som kan redusere omfanget av støy o g støv i
anleggsperioden.

Forslagsstillers kommentar:
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Stinettet i Oppenåsen og Oppenåsen vil ikke berøres av det planlagte deponiet.
Eksisterende lysløype legges om midlertidig og permanent.
Omfanget av støy og støv skal utredes i forbindelse med planarb eidet.

Private:

Per Olerud i brev av 12.09.2016
Per Olerud er eier av Hallum, gnr 53 bnr 1 og 2. Han har samlet sine kommentarer i 10 punkter:

Påpeker, med alle normale forbehold for lastebil / semitrailer - transport og med 60 timer
åpningstid i uken, at det vil ta 15 – 20 år å «fylle» deponiet.
Deponiet / planområde ble i 2014 gitt status A som friluftsområde. Olerud synes det er
«uryddig» at hele den «Grønne korridoren» fra 2014 foreslås som massedeponi, og at
statusen som friluftsområde A (viktig for t o år siden), ikke nevnes i høringsdokumentene
eller i andre sammenhenger.
Deponiet er kun et privat - kommersielt deponiforetak, og har antageligvis liten eller ingen
betydning som massedeponi i forhold til Ringeriksbanen. Deponiet fremstår som et
tilnærmet «evigvarende» prosjekt. Mener det er lite fornuftig med et deponi så tett opp til
boligstrøk og friluftsinteresser.
Dersom planen for deponiet vedtas, vil dette være en ytterligere gjenmuring av Hønefoss by
mot nord.
Påpeker forverring av boforholdene for han og utleiehus på gården. Frykter for støy og støv,
samt lukt ved deponering av jord og forurensede masser.
Veiene i planområdet er gamle ferdselsårer, og er også den opprinnelige veien inn til Hallum
gård. Spør om disse veien kan stenges og fylles ned uten videre.
Han er ikke kjent med hvordan slike «enorme inngrep» skal / bør varsles. Mener at det
burde ha vært informasjonsmøter, befaring i området og informasjon om konsekvensene før
denne høringsrunden.
Mener at høringsdokumentene er «tynne» og kartgrunnlaget uklart. Mener de to kartene
viser forskjellig grense for planområdet.
Påpeker at høringsdokumentene ble sendt ut rett før sommerferien. Dette gav svært kort
tid til å sette seg tilstrekkelig inn i saken, i fo rhold til kontakt med jurister og fagfolk.
Mener at deponiet skal etableres på eksisterende innmark og åkerjord i god hevd. Deponiet
vil ikke gi et pluss - regnskap rent landbruksmessig.

Forslagsstillers kommentar:
Tid for ferdigstilling / ferdig oppfylling av deponiet vil avklares i forbindelse med
planprosessen og trafikkanalyse. Planområdet vil få en etappevis istandsetting til
landbruksformål.

Viktig friluftsområde A er i hovedsak knyttet til Oppenåsen - Anbjørgåsen. Det er kun
lysløypa som inngår i A - o mrådet.

Deponiet skal primært være for Ringerike kommune med omegn.

Terrengformen endres fra dalform til et hellende terreng, med helning 1:10 til 1:12.

Det skal foretas støyberegninger. Eventuelle avbøtende tiltak knyttet til støv og lukt skal
vurdere s. Kun inert avfall skal deponeres.

Gamle ferdselsårer og stier i området skal avklares gjennom reguleringsplanprosessen.

Informasjonsmøter, knyttet til planprogram og reguleringsplandokumenter, skal avholdes.
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Utsendt informasjon er et varsel om oppstar t, ikke høringsdokumenter. Offentlig høring
(med høringsdokumenter) vil finne sted når alt planmateriale, med KU, er ferdig utarbeidet i
henhold til vedtatt planprogram.

Fristen er i henhold til pbl. 6 uker når varsling omfatter forslag til planprogram. Varsel ble
sendt 01.07.2016 med svarfrist 16.09.2016. Dette gir mer enn 6 uker, når ferietid (4 uker) er
trukket i fra.

Planbeskrivelsen vil forklare hensikten med planene for deponiet og etterbruken som
dyrkamark og skog.

Jørgen Bergsund i brev av 1 7.03 .201 6 og 1 5.09.201 6
Jørgen Bergsund er nærmeste nabo, Kile gård (gnr. 51 bnr.1).

Han opplever en stor mangel av orientering og åpenhet i forkant av høringsrunden fra kommunen sin
side, og spør om dette er i tråd med regelverket.

Påpeker at de har dårlig erfaring med tilsvarende virksomhet (Vestsiden Pukkverk) der det er støv -
og støyplager fra dagens drift.

Etablering av et massedeponi vil forringe boforholdene / eiendommene betraktelig, i forhold til
vesentlig økning av støy - og støvplager.

Jørgen Be rgsund har bekymringer knyttet til:
Omfang / størrelse
Støy
Støv
Åpningstid / arbeidstid
Plassering av siktverk / behandling av masser
Skolevei og oppvektsmiljø
Boforhold og livskvalitet
Informasjonsplikt

Forslagsstillers kommentar:
Varsling av oppstart av planarbeidet er utført i henhold til Plan - og bygningslovens §§ 5 - 1.
Det vil bli avholdt informasjonsmøter om planprogram / planprosess, samt et
informasjonsmøte når utkast til planmaterialet er utarbeidet. De andre spørsmålene vil bli
besvart i konsekv ensutredningen.

Olav Aasen og Liv Marie Langlien i e - post av 1 5.09.201 6
Aasen og Langlien frykter årevis med støy, støv og massiv økt tungtrafikk i området, og er redd for
at massedeponiet vil gå på bekostning av de som bor i nærområdet. De ber om at de s om beboere
blir skjermet mot deponiet og at deponiet ikke blir en fyllplass for Osloregionen.

Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, trafikk med mer vil bli utredet i konsekvensutredningen.

Hovedhensikten med planarbeidet er å regulere for et massedepon i for inert avfall fra
Ringeriksregionen og ikke spesielt for mottak av masser fra veg - og jernbaneutbyggingen
eller Osloregionen.
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Inger Marit og Ole Erik Kihle i e - post av 1 5.09.201 6
Kihle har dårlige erfaringer, spesielt med støv fra Vestsiden pukkverk. I tillegg til støy fra
pukkverket er det også periodevis støy fra flishoggeren til Viken skog. De påpeker, av erfaringer fra
andre fyllinger, at lastebiler kommer og går til alle døgne ts tider. Informasjonen er mangelfull.

Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, trafikk med mer vil bli utredet i konsekvensutredningen.

Varsling av oppstart av planarbeidet er utført i henhold til Plan - og bygningslovens §§ 5 - 1.
Det vil bli avholdt info rmasjonsmøter om planprogram / planprosess, samt et
informasjonsmøte når utkast til planmaterialet er utarbeidet.

Advokat MNA Kjersti Fossum Engnæs i brev av 1 6.09.201 6
Engnæs bistår Helge Kihle, Kilealleen 1 , gnr/bnr 51/11 og 51/18.

Kihle motsetter seg planene om å etablere Vestsiden massedeponi, da hans eiendom blir berørt av
støy, støv og økt trafikk. I tillegg vil nærområdet berøres og deponiet vil komme i konflikt med
kulturminner, plante - og dyreliv og muligheter for friluftsliv. Kihle ønsker at all e resultater fra
undersøkelser og avklaringer, underveis i planprosessen, blir presentert for allmennheten.
Han ber om at kommunen vurderer om vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt.

Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, trafikk med mer blir utredet i konsekvensutredningen.

Det vil bli avholdt informasjonsmøter om planprogram / planprosess, samt et
informasjonsmøte når utkast til planmaterialet er utarbeidet. I tillegg vil planmaterialet
legges ut på offentlig høring (minimum 6 uker).

Knyttet til even tuell ekspropriasjon må kommunen vurdere dette. Tomta/bygget til Kihle
inngår ikke i reguleringsplanområdet.

Anne - Mette Bjertnæs i e - post av 1 9.09.201 6
Informerer om at Fylkesmannen ikke vil behandle reguleringsplanen og denne bør stilles i bero.

Forslag sstillers kommentar:
Tas til orientering, jf. kommentarer knyttet til Fylkesmannens innspill.

Innkomne uttalelser knyttet til den utvidete varsling den 24.1 0.201 6, med svarfrist 07.1 2.201 6 :

Private:

Arnfinn Granheim i brev av 04.1 2.201 6
Granheim mener d et ikke bør anlegges noe mer anleggsvirksomhet sør for Vestsiden pukkverk, på
grunn av støy og områdets bruk i rekreasjonssammenheng. Påpeker også at krysset E16/Vestre Årdal
ikke kan belastes med mere støy.

Hvis det blir aktuelt med massedeponi bør følge nde avbøtende tiltak gjennomføres:
Planfritt kryss E16/Vestre Årdal
Grusvei fra Oppen Gård til Vestre Årdalsvei må ikke berøres av inngrep
Skiløyper som ikke berøres av deponiet må anlegges fra Oppen Gård og innover i marka.
Eksisterende veg ovenfor Oppen gård må ikke benyttes i anleggsperioden.
Det må settes en endelig sluttdato for oppfyllingen av massedeponiet.
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Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, trafikk, rekreasjon med mer blir utredet i konsekvensutredningen.

Forventet avslutning av massedeponiet vil fremkomme av endelige plandokumenter og KU.

Organisasjoner:

Utsikten velforening i brev av 07.1 2.201 6
Velforeningen er ikke motstander av forslaget, men er opptatt av følgende:

Støy knyttet til oppfylling av deponiet.
Forventer ikke støvproblemer i boligfeltet og turområder.
Friluftsliv og turområder, samt bruk av grusveg og skiløype i deponiområdet.
Forutsetter at deponerte masser er fra tunnelarbeid og at de ikke er forurenset.

Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, rekreasjon med mer blir utredet i konsekvensutredningen. Masser som deponeres
skal tilfredsstille egenskaper for inert avfall og skal ikke medføre forurensning, jf. definisjon
av inert avfall i kap. 1.1.



VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_ 423

Detaljregulering for Vestsiden massedeponi

Lista skal ha følgende rekkefølge:
1. Eventuelle innsigelser
2. Offentlige myndigheter
3. Kommunale uttaleparter
4. Organisasjoner
5. Private

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 15 . 09.2016
2 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 09.09.2016
3 Statens vegvesen 12.09.2016
4 Buskerud fylkeskommune 13.09.2016 og 23.09.2016
5 NVE 20.09.2016
6 Avinor 23.09.2016
7 Jernbaneverket 26.09.2016
8 DNT Ringerike 12.09.2016
9 Utsikten velforening 07.12.2016
10 Per Olerud 12.09.2016
11 Jørgen Bergsund 17.03.2016 og 15.09.2016
1 2 Olav Aasen og Liv Marie Langlien 15.09.2016
13 Inger Marit og Ole Erik Kihle 15.09. 2016
14 Advokat MNA Kjersti Fossum Engnæs 16.09.2016
15 Anne - Mette Bjertnæs 19.09.2016
16 Arnfinn Granheim 04.12.2016

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1. Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen viser til at over skuddsmassene i
forbindelse med utbyggingen av
Ringeriksbanen og nye E16 må sees i
sammenheng med prosjektene og ikke som
enkeltstående reguleringsplaner.
Håndtering av overskuddsmassene må utredes
gjennom fellesprosjektet før eventuelle
detaljreguleringer utarbeides.
Overskuddsmassene må sees på som en

Hovedhensikten med
planarbeidet er å regulere
for et massedeponi for
inert avfall fra
Ringeriksregionen og ikke
spesielt for mottak av
masser fra veg - og
jernbaneutbyggingen. Jf.
kap. 1.1 om hensikt og
formål med planarbeidet.
Det er mottak av masser

Det foreligger en
temautredning om
mulige massedeponier i
Ringerike og Hole. Den
tar for seg mulig e
deponier i forbindelse
med etablering av
Ringeriksbane og ny
E16. Der ligger en del av
området inne, 248 000
m2 med mulighet til å
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ressurs for videre
bruk før eventuell deponering. Det pågår et
arbeid for å finne massedeponi fra veg - og
jernbaneutbygging i området. Denne
utredningen gjøres i samarbeid mellom
kommunene Ringerike, Hole og Bærum samt
Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Fylkesmannen kan derfor ikke anbefale at det
utarbeides detaljreguleringsplan for
massemottak av steinmasser i dette området på
nåværende tidspunkt.

Fylkesmannen kommer ikke til å vurdere
fremtidige planfors lag til massedeponier før
det foreligger en kommune(del)plan for
massehåndtering eller utredningene i
fellesprosjektet er ferdigstilt.

Fylkesmannen anbefaler sterkt at det utredes
en alternativ plassering av deponiområde, og
et eventuelt 0 alternativ.

Fy lkesmannen ber om at kapittel 3 i
planprogrammet utvides med :

- Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging
- Den europeiske
landskapskonvensjonen
- Meld. St. 14 (2015 – 2016) Natur for
livet
- St. meld. nr. 26 (2006 - 2007)
Regjeringens mil jøpolitikk og rikets
miljøtilstand
- St. meld. nr. 18. (2015 - 2016)
Friluftsliv
- Retningslinjer for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520

I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap
frarådes det å legge bekkene innenfor
planområdet i rør under massedeponiet. Videre
må flomføring og evt. konsekvenser ved stor
vannføring utredes. Vurdere alternativer til
bekkelukning, da dette kan få store
konsekvenser for naturmangfold.

Knyttet til samordnet areal og transport må
avstand vedrørende tilkjø ring av massene
utredes. Den foreslåtte plasseringen av
deponiet kan medføre økt transport gjennom
Hønefoss sentrum. Fylkesmannen viser til
Statlig planretningslinje for samordnet bolig - ,
areal - og
transportplanlegging , fastsatt ved kgl. res. av
26. septem ber 2014, og nasjonale mål for
reduksjon i utslipp av klimagasser.

fra veg - og
jernbaneutbyggingen som
skal utredes gjennom det
nevnte fellesprosjektet.

Utredningen skal
inneholde et 0 - alternativ
som er dagens situasjon.

Kapittel 3 i
planprogrammet utvides
med:
- Nasjonale
forventninger til regional
og kommunal planlegging
- Den europeiske
landskapskonvensjonen
- Meld. St. 14
(2015 – 2016) Natur for
livet
- St. meld. nr. 26
(2006 - 200 7) Regjeringens
miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand
- St. meld. Nr. 18.
(2015 - 2016) Friluftsliv
- Retningslinjer for
behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging T - 1520

Bekkefarene/bekkene skal
ikke legges i rør.
Hydrologiske forhold skal
utredes i
k onsekvensutredningen.

Trafikk knyttet til
tilkjøring av masser og
trafikksikkerhet skal
utredes.

Eventuell negativ
påvirkning fra
massedeponi, på
vassdragene, skal utredes.
Tiltaket skal vurderes opp
mot kravene til «lov om
vassdrag og grunnvann av
24. n ovember 2000.»

Utredning knyttet til
naturmangfold skal
utarbeides ihht DN -
håndbok 13 - 1999, revidert
utgave 2007.

deponere 1 700 000 m3

masser.

Det er varslet oppstart av
planarbeid for
kommunedelplan for
masseforvaltning i
kommunen.

Fellesprosjektet har
utarbeidet en
«Overordnet plan for
massehåndtering».
Fellesprosjektet legger
opp til fire mottak for
overskuddsmasser som
ikke skal gjenbrukes:
Lorangmyr/Avtjerna,
Brenna, Brakamyr,
Nordlandsdalen. Disse
deponiene er på
nåværende tidspunkt ikke
godkjent av
miljøvernmyndighetene.

Selv om massene ikke
nødvendigvis kommer
fra Fellesprosjektet
( Ringeriksbanen og E16 )
vil dette massedeponiet
bli påvirket av
anleggsfasen, hva gjelder
bå de trafikk og tilgang på
masser, for FRE16.

Kommunen har negative
erfaringer med støvflukt
på andre veier i
kommunen som følge av
massetransport.
Kommunen ser det som
viktig at det også
foreligger forslag til
eventuelle avbøtende
tiltak for dette.

De mi ljørettslige
prinsippene i
naturmangfoldloven §§
8 - 12 skal legges til grunn
som retningslinjer i
kommunens vurdering av
planen.
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Videre bes det om at trafikksikkerheten for
myke trafikanter, barn og unge blir utredet. jf.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn
og unges interesser i planlegging fastsatt 1.
se ptember 1989 og rundskriv T - 2/08 Om barn
og planlegging .

Vann og vassdrag
Bekkenene som går igjennom planområdet er i
dag registrert med antatt moderat økologisk
tilstand i fagbasen Vann - nett. Massedeponiet
må ikke føre til ytterligere negativ påvirkning i
vassdragene. Fylkesmannen minner om at
tiltak som berører vassdrag er søknadspliktig
etter Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag av
15. november 2004 og Lov om laksefisk og
innlandsfisk mv . 15. mai 1992. Tiltaket av en
slik størrelse må også vurderes o pp mot
kravene til Lov om vassdrag
og grunnvann av 24. november 2000.

Naturmangfold
Fylkesmannen påpeker at det i utgangspunktet
ikke skal utføres nye registreringer. Områdene
hvor massene er foreslått deponert er i all
hovedsak plassert nede i bekkedalen e, og
Fylkesmannen forutsetter at disse områdene
blir utredet og registrert for naturmangfold.
Dette gjelder også for livet i bekkene. Det
forutsettes at eventuelle nye registreringer og
feltarbeid blir gjennomført på årstider i tråd
med DN - håndbok 13 - 1999 , revidert utgave
2007 og ikke på snødekket mark.
Fylkesmannen minner om at alle offentlige
beslutninger, som berører naturmangfoldet,
skal naturmangfoldloven legges til grunn.
Virkninger for naturmangfold skal vurderes og
synliggjøres i planprosessen.

Fr iluftsliv
Fylkesmannen viser til St.meld. nr 18. (2015 -
2016) Friluftsliv, som viser til et økt fokus på
arealer i nærmiljøet. Det er viktig å legge til
rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig og
i kort avstand fra byer, tettsteder og egen
bolig. I forbindelse med planarbeidet må det
derfor vurderes om området er benyttet til
friluftsliv og rekreasjon. En eventuell
forringelse av lysløypenettet må vurderes opp
mot bruk og behov for tiltaket.

Landskap
Knyttet til landskap viser Fylkesmannen til
Nasj onale forventninger til regional og
kommunal planlegging vedtatt ved kongelig

Friluftsliv knyttet til
turstier og lysløype skal
vurderes i forhold til
massedeponiet. Avbøtende
og permanente tiltak skal
belyses.

Tiltak et skal vurderes i
forhold til
landskapskarakter og nær -
og fjernvirkning skal
visualiseres.

Støy og støv skal utredes.
Det skal foretas en
støyberegning og
utarbeides en støyrapport
med forslag til eventuelle
avbøtende tiltak. Eventuell
økt støvflukt vil det bli
redegjort for.

Det skal deponeres inert
avfall. Planbestemmelsene
vil gi krav om rutiner for
kontroll av massene i
forhold til kvalitet og
mengde.
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resolusjon 12. juni 2015. Her fremgår det at
kommunene skal ta hensyn til verdier av natur,
landskap og friluftsliv. Fylkesmannen viser
også til Den europeiske
landskapskonvensjo nen som trådte i kraft 1.
mars 2004. Videre vil det være svært viktig at
det visualiseres nær - og fjernvirkning av
tiltaket.

Støy, støv og luftforurensing
Knyttet til støy, støv og luftforurensing må
dette forholde seg til retningslinjer for støy i
arealp lanleggingen (T - 1442/2012). Det må
utarbeides støyfaglig utredning med eventuelle
støydempende tiltak. Det må redegjøres for
eventuelt økt støvflukt (jf. T - 1520).

Forurensning
Fylkesmannen minner om viktigheten av at
massene, som skal deponeres, tilfredss tiller
krav til renhet. Planbestemmelsene bør
inneholde krav om rutiner for kontroll av
massene som mottas. Kvalitet og mengde
dokumenteres.

2. Direktoratet for mineralforvaltning
(DMF)
D MF påpeker at planlagt vei til deponiet går
gjennom Vestsiden pukkverk, og foruts etter at
driften og utnyttelsen av massetaket ivaretas
gjennom den videre planprosessen.

Innspillet etterkommes og
sikres i reguleringsplanen.

Innspillet tas til
orientering.

3. Statens vegvesen
For Statens vegvesen er det viktig at områder
for virksom het vurderes i en større
sammenheng med hensyn på samordnet areal -
og transportplanlegging. Grunnlag bør være
godkjent kommune(del)plan.
Regulering av ny virksomhet medfører
vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de trafikkmessige virkni ngene
av planen må dokumenteres nærmere.
Det må legges fram en trafikkanalyse.
Forholdet til kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder
skoleveger) må avklares.
I den grad planarbeidet medfører nødvendig
endringer av veg - og trafi kkforhold på riks -
eller fylkesveger må dette tas vare på i
planarbeidet.
Det er to mulige adkomster til deponiet; Via
Fv172 og E16 (Follumkrysset). Statens
vegvesen er betenkt ved å benytte fv. 172 som
adkomstveg til deponiet. Krysset ved Follum
er i dag ulykkesutsatt og de er b etenkt på å

Trafikkanalyse skal
utarbeides.

Hovedintensjonen med
planarbeidet er ikke å
etablere et massedeponi
knytta til veg -
/baneutbyggingen, men å
etablere et deponi for inert
avfall for Ringerike
kommune med omland.

Det vil bli utarbeidet en
trafikkanalyse .
Det er ikke planlagt noen
kommunedelplan for
areal og transport.
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merbelaste krysset.
Statens vegvesen påpeker at det pågår et
arbeid for å finne massedeponi for veg - og
jernbaneutbygging fra Sandvika til Hønefoss.
Det er viktig å se helhetlig på massedeponier
ifb. med omtalte utbyggi n ger.

4. Buskerud fylkeskommune
I brev av 13.09 ber de om utsatt svarfrist til
23.09.2016.

I brev av 23.09.2016 gis det
kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Området ble gjennomsøkt i 2001 og 2002.Det
ble registrert 17 automatisk fredete
kulturminner inne i planområdet fordelt på to
lokaliteter (ID91699 og 91710). Tiltaket vil
komme svært tett på fredet kullgrop (ID
91718) og to automatisk fredete bygdeborger
(ID 22972 og 81500). Planom rådet ligger i et
område som er valgt ut til et av Buskeruds
viktigste kulturmiljø i fylkeskommunens
Regionale plan for kulturminner. Det bør
vurderes å trekke plangrensa et godt stykke sør
for bygdeborgene. Det er også viktig å
opprettholde siktlinje mell om bygdeborgene
og gravfeltet på Veien.

Fylkeskommunen påpeker at store
terrenginngrep vil kunne påvirke opplevelsen
og forståelsen av disse kulturminnene i svært
negativ retning.

De automatisk fredete kulturminnene, som
ligger i planområdet, må sikres u nder en
hensynssone eller søkes frigitt.

Knyttet til nyere tids kulturminner vises det til
at det er kulturminneinteresser både innenfor
og utenfor planområdet, og at det må tas
hensyn til disse i det videre planarbeidet. De
anbefaler å vurdere om
rydning srøyslokaliteten (ID 133191) kan
bevares.

Fylkeskommunen anbefaler å vurdere
fjernvirkning og nærvirkning av tiltaket i
området, samt eventuelle avbøtende tiltak.

Buskerud fylkeskommune
fikk utsatt svarfrist til 23
september.

Deponigrensa i nord vil
leg ges et godt stykke sør
for bygdeborgene.
Siktlinjen mellom
bygdeborgene og Veien
skal opprettholdes.

Terrenginngrepene, i
forhold til kulturminnene,
vil bli belyst og
dokumentert.

Øvrige kulturminner i
deponiområdet vil søkes
frigitt eller sikres med
hen synssone.

Nyere tids kulturminner
søkes ivaretatt der dette lar
seg gjøre i forhold til
deponiet.

Nær - og fjernvirkning blir
vurdert og dokumentert.
Avbøtende tiltak vil bli
vurdert.

Kulturminner bør søkes
ivaretatt der deres verdi
veier tungt og det ikk e er
til for stort hinder for
deponering av masser i
Ringeriksregionen. Dette
vil bli k larere etter
ferdigstillelse av
utredningene i
planarbeidet.

5. NVE
NVE viser til varselet og planprogrammet at
en del av fyllmassene er tenkt å komme fra
utbyggingen av ny Ringeriksbane og E16.

NVE mener det må lages overordnede føringer

Hovedintensjonen med
massedeponiet er ikke
primært knytta til veg -
/baneutbyggingen, men å
være et deponi for
kom munen med omland,

Det er varslet oppstart av
en kommunedelplan for
masse forvaltning i
kommunen.
Fellesprosjektet har
utarbeidet en
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for hva som er egnete lokaliteter for masser
som kan gjenbrukes, og at elve - og bekkedaler
samt raviner ikke bør brukes til mottak av
masser.

NVE støtter Fylkesmannen i Buskerud sin
uttalelse om at kommunen må avvente dette
planarbeidet til det er gjort overordnede
vurderinger av egnete lokaliteter for
massemottak.

Bekker bør i prinsippet være åpne. Åpne
bekker er mindre ømfintlige for flomskader,
samt at bekkedragene skaper variasjo n i
landskapet og er mange dyr og planter er
knyttet til disse.
NVE påpeker at tiltaket kan være
konsesjonsplik tig etter vannressursloven § 8.

for oppfylling med inerte
masser.

Overordnede føringer for
fyllmasser knyttet til
utbyggingen av ny
Ringeriksbane og E16 vil
gå parallelt med
reguleringen av Vestsiden
massedeponi.

De hydrologiske
forholdene vil bli utredet i
forbindels e med
planarbeidet.

«Overordnet plan for
massehåndtering».
Fellesprosjektet legger
opp til fire mottak for
overskuddsmasser som
ikke skal gjenb rukes:
Lorangmyr/Avtjerna,
Brenna, Brakamyr,
Nordlandsdalen. Disse
deponiene er på
nåværende tidspunkt ikke
godkjent av
miljøvernmyndighetene.

Det bør være et må l å
gjenbruke masser der det
er mulig, dette må sikres
i planmaterialet.

NVE vil få planen til
gjennomsyn og vil kunne
avgjøre om
reguleringsplanen kan
erstatte konsesjon,
dersom
vassdragsinteressene er
godt nok ivaretatt i
planen.

6. Avinor
Tiltaket gir ingen påvirkning av Avinor`s
anlegg i området.

Tas til orientering. Innspillet tas til
o rientering.

7. Jernbaneverket
Jernbaneverket har ingen merknader til
planarbeidet.

Tas til orientering. En
legger merke til at Bane
Nor ikke nevner noe om
deponibehov i sin
uttalelse, jf. uttalelsene fra
fylkesmannen, vegvesenet
og NVE.

Innspillet tas til
orientering.

8. DNT Ringerike
DNT påpeker at stinettet i Oppenåsen fremstår
som et særlig attraktivt område for turer og
trening for svært mange – vinter og sommer.
Stinettet i Oppenåsen er inngangsporten til
DNT sitt stinett mot Vassfaret og videre o pp
mot Jotunheimen.
I forbindelse med kartleggingen av
friluftsområder i 2014 (Ringerike kommune),
ble Oppenåsen klassifisert som kategori A.
DNT Ringerike ønsker at det som et
avbøtende tiltak for inngrepene deponiet vil
medføre – opparbeides godt skilted e
alternative trasèer inn i Oppenåsen for turgåere
i anleggsperioden. Og at det legges til rette for
permanente trasèer når deponiet er ferdigstilt
og går tilbake til formålene jordbruk/skogbruk.

Stinettet i Oppenåsen og
Oppenåsen vil ikke berøres
av det planlagte deponiet.
Eksisterende lysløype
legges om midlertidig og
permanent.
Omfanget av støy og støv
skal utredes i forbindelse
med planarbeidet.

De negative
konsekvensene for
friluftsliv må, i det videre
planarbeidet, vurderes
opp mot de positive
konsekvensene tiltaket
eventuelt vil ha.
Avbøtende tiltak bør
opparbeides der det er
nødvendig.

Støv og støy blir utredet.
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Det er også særdeles viktig at det
gjennomføres gode tiltak som kan redusere
omfanget av støy og støv i anleggsperioden.

9. Utsikten velf orening
Velforeningen er ikke motstander av forslaget,
men er opptatt av følgende:

Støy knyttet til oppfylling av deponiet.
Forventer ikke støvproblemer i
boligfeltet og turområder.
Friluftsliv og turområder, samt bruk av
grusveg og skiløype i deponiområd et.
Forutsetter at deponerte masser er fra
tunnelarbeid og at de ikke er
forurenset.

Støy, støv, rekreasjon med
mer blir utredet i
konsekvensutredningen.
Masser som deponeres
skal tilfredsstille
egenskaper for inert avfall
og skal ikke medføre
forurensnin g, jf. definisjon
av inert avfall i kap. 1.1.

Støy og støv er viktige
temaer som må utredes i
den videre planprosessen.

Plane n skal legge opp til
deponering av inert avfall
(lett forurensede masser)
fra Ringeriksregionen.

10. Per Olerud er eier av Hall um, gnr 53
bnr 1 og 2.
Han har samlet sine kommentarer i 10
punkter:

Påpeker, med alle normale forbehold
for lastebil / semitrailer - transport og
med 60 timer åpningstid i uken, at det
vil ta 15 – 20 år å «fylle» deponiet.
Deponiet / planområde ble i 2014 gitt
status A som friluftsområde. Olerud
synes det er «uryddig» at hele den
«Grønne korridoren» fra 2014 foreslås
som massedeponi, og at statusen som
friluftsområde A (viktig for to år
siden), ikke nevnes i
høringsdokumentene eller i andre
sammenhenger.
De poniet er kun et privat - kommersielt
deponiforetak, og har antageligvis
liten eller ingen betydning som
massedeponi i forhold til
Ringeriksbanen. Deponiet fremstår
som et tilnærmet «evigvarende»
prosjekt. Mener det er lite fornuftig
med et deponi så tett op p til boligstrøk
og friluftsinteresser.
Dersom planen for deponiet vedtas, vil
dette være en ytterligere gjenmuring
av Hønefoss by mot nord.
Påpeker forverring av boforholdene
for han og utleiehus på gården.
Frykter for støy og støv, samt lukt ved
deponeri ng av jord og forurensede
masser.
Veiene i planområdet er gamle
ferdselsårer, og er også den
opprinnelige veien inn til Hallum
gård. Spør om disse veien kan stenges
og fylles ned uten videre.
Han er ikke kjent med hvordan slike

Tid for ferdigstilling /
ferdig oppfylling av
deponiet vil avklares i
forbindelse med
planprosessen og
trafikkanalyse.
Planområdet vil få en
etappevis istandsetting til
landbruksformå l.

Viktig friluftsområde A er
i hovedsak knyttet til
Oppenåsen - Anbjørgåsen.
Det er kun lysløypa som
inngår i A - området.

Deponiet skal primært
være for Ringerike
kommune med omegn.

Terrengformen endres fra
dalform til et hellende
terreng, med helning 1 :10
til 1:12.

Det skal foretas
støyberegninger.
Eventuelle avbøtende
tiltak knyttet til støv og
lukt skal vurderes. Kun
inert avfall skal deponeres.

Gamle ferdselsårer og stier
i området skal avklares
gjennom

Størrelse og tidsperiode
for deponering må
vurderes i det videre
arbeidet.
Friluftsliv: Se
kommentar til DNT
ringerike

Deponiets størrelse og
påvirkning på friluftsliv
må vu rderes.

Støv og støy vil utredes.
Lukt vil ikke utredes i det
videre planarbeidet.

Gamle ferdselsårer og
stier i området skal
avklares gjennom
reguleringsplanprosessen
.

Dette er kun varsel om
oppstart av planarbeidet
og et forslag til
planprogram. Et
p lanprogram er en «plan
for planen» som forteller
hva som skal gjøres i det
videre arbeidet. Planen
skal videre, etter at
planprogrammet er
fastsatt, utrede s temaene
beskrevet i
planprogrammet.
Deretter vil et planforslag
sendes til politisk
behandling. Det te vil
legges ut på høring, med
mulighet for innspill fra
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«enorme inngrep» skal / bør varsles.
Mener at det burde ha vært
informasjonsmøter, befaring i området
og informasjon om konsekvensene før
denne høringsrunden.
Mener at høringsdokumentene er
«tynne» og kartgrunnlaget uklart.
Mener de to kartene viser forskjellig
grense for planområde t.
Påpeker at høringsdokumentene ble
sendt ut rett før sommerferien. Dette
gav svært kort tid til å sette seg
tilstrekkelig inn i saken, i forhold til
kontakt med jurister og fagfolk.
Mener at deponiet skal etableres på
eksisterende innmark og åkerjord i
g od hevd. Deponiet vil ikke gi et
pluss - regnskap rent landbruksmessig.

reguleringsplanprosessen.

Informasjonsmøter , knyttet
til planprogram og
reguleringsplandokumente
r, skal avholdes.

Utsendt informasjon er et
varsel om oppstart, ikke
høringsdokumenter.
Offentlig høring (med
høringsdokumenter) vil
finne sted når alt
planmateriale, med KU, er
ferdig utarbeidet i henh old
til vedtatt planprogram.

Fristen er i henhold til pbl.
6 uker når varsling
omfatter forslag til
planprogram. Varsel ble
sendt 01.07.2016 med
svarfrist 16.09.2016. Dette
gir mer enn 6 uker, når
ferietid (4 uker) er trukket
i fra.

Planbeskrivelsen vil
forklare hensikten med
planene for deponiet og
etterbruken som
dyrkamark og skog.

myndigheter, innbyggere
og andre. Forslagstiller
vil avholde
informasjonsmøte.
Høringsdokumentene i
denne omgangen er
«tynne» fordi
utredningene blir gjort til
neste høringsperoiode.

Det er vanlig praksis i
Ringerike kommune å
legge til 4 uker ekstra når
høringsperioden strekker
seg over sommeren.

Hvordan landbruket blir
påvirket av reguleringen
bør komme tydelig frem i
planbeskrivelsen.

11. Jørgen Bergsund er nærmeste nabo,
Kile gård (gnr. 51 bnr .1).

Han opplever en stor mangel av orientering og
åpenhet i forkant av høringsrunden fra
kommunen sin side, og spør om dette er i tråd
med regelverket.

Påpeker at de har dårlig erfaring med
tilsvarende virksomhet (Vestsiden Pukkverk)
der det er støv - o g støyplager fra dagens drift.

Etablering av et massedeponi vil forringe
boforholdene / eiendommene betraktelig, i
forhold til vesentlig økning av støy - og
støvplager.

Jørgen Bergsund har bekymringer knyttet til:
Omfang / størrelse
Støy
Støv
Åpningstid / arbeidstid
Plassering av siktverk / behandling av
masser

Varsling av oppstart av
planarbeidet er utført i
henhold til Plan - og
bygningslovens §§ 5 - 1.
Det vil bli avholdt
informasjons møter om
planprogram / planprosess,
samt et informasjonsmøte
når utkast til
planmaterialet er
utarbeidet. De andre
spørsmålene vil bli besvart
i konsekvensutredningen.

Det er opp til de
folkevalgte å velge om
oppstart skal vedtas eller
ikke. Det er derfor
uhensiktsmessig og ikke
vanlig å varsle naboer og
andre berørte før oppstart
er varslet. Hvis saken får
negativt utfall vil det
ikke bli noen sak. Det ble
vedtatt politisk oppstart
av denne saken.
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Skolevei og oppvektsmiljø
Boforhold og livskvalitet
Informasjonsplikt

12. Olav Aasen og Liv Marie Langlien
De frykter årevis m ed støy, støv og massiv økt
tungtrafikk i området, og er redd for at
massedeponiet vil gå på bekostning av de som
bor i nærområdet.

Ber om at de som beboere blir skjermet mot
deponiet og at deponiet ikke blir en fyllplass
for Osloregionen.

Støy, støv, trafikk med
mer vil bli utredet i
konsekvensutredningen.

Hovedhensikten med
planarbeidet er å regulere
for et massedeponi for
inert avfall fra
Ringeriksregionen og ikke
spesielt for mottak av
masser fra veg - og
jernbaneutbyggingen eller
Osloregionen

Støv og støy må utredes i
det videre planarbeidet
og eventuelle tiltak for å
skjerme naboer må
vurderes.

Hensikten med
planarbeidet er å
tilrettelegge for deponi
for inert avfall fra
Ringeriksregionen.
Kommunen er mest
interessert i å få en
deponiplass for
overskud dsmasser fra
egen region.

13. Inger Marit og Ole Erik Kihle
De har dårlige erfaringer, spesielt med støv fra
Vestsiden pukkverk. I tillegg til støy fra
pukkverket er det også periodevis støy fra
flishoggeren til Viken skog.

Påpeker, av erfaringer fra an dre fyllinger, at
lastebiler kommer og går til alle døgnets tider.

De mener at informasjonen er elendig, eller
ingen informasjon i det hele tatt.

Støy, støv, trafikk med
mer vil bli utredet i
konsekvensutredningen.

Varsling av oppstart av
planarbeidet er utført i
henhold til Plan - og
bygningslovens §§ 5 - 1.
Det vil bli avholdt
informasjonsmøter om
planprogram / planprosess,
samt et informasjonsmøte
når utkast til
planmaterialet er
utarbeidet.

Støv, støy og trafikk må
utredes i det videre
planarbeidet. De t skal
legges inn retningslinjer
for åpningstider av
deponiet i planen.

14. Advokat MNA Kjersti Fossum Engnæs
Engnæs bistår Helge Kihle, Kilealleen 1,
gnr/bnr 51/11 og 51/18.

Kihle motsetter seg planene om å etablere
Vestsiden massedeponi, da hans eien dom blir
berørt av støy, støv og økt trafikk. I tillegg vil
nærområdet berøres og deponiet vil komme i
konflikt med kulturminner, plante - og dyreliv
og muligheter for friluftsliv.
Kihle ønsker at alle resultater fra
undersøkelser og avklaringer, underveis i
planprosessen, blir presentert for
allmennheten.

Han ber om at kommunen vurderer om
vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt.

Støy, støv, trafikk med
mer blir utredet i
konsekvensutredningen.

Det vil bli avholdt
informasjonsmøter om
planprogram / planp rosess,
samt et informasjonsmøte
når utkast til
planmaterialet er
utarbeidet. I tillegg vil
planmaterialet legges ut på
offentlig høring (minimum
6 uker).

Knyttet til eventuell
ekspropriasjon må
kommunen vurdere dette.
Tomta/bygget til Kihle

Hvordan støy, støv og
trafikk blir endret som
følge av plan vil bli
utredet i det videre
planarbeidet. Hva slags
tiltak som må
gjennomføres avhenger
av hvordan naboer blir
berørt.

Vilkår for ekspropriasjon
er ikke oppfylt i denne
saken. Kommunen vil
kun innløse eiendommer
hvor det er en kommunal
plan og at det foreligger
en tilstrekkelig
samfun n snytte av tiltaket.
Eventuell ekspropriasjon
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inngår ikke i
reguleringsplanområdet.

er privatrettslig mellom
Helge Kihle og John
Myrvang AS.

15. Anne - Mette Bjertnæs
Informerer om at Fylkesmannen ikke vil
behandle reguleringsplanen og denne bør
stilles i bero.

Tas til orientering, jf.
kommentarer knyttet til
Fylkesmannens innspill.

Innspillet tas til
orientering.

16. Arnfinn Granheim
Granheim mener det ikke bør anlegges noe
me r anleggsvirksomhet sør for Vestsiden
pukkverk, på grunn av støy og områdets bruk i
rekreasjonssammenheng. Påpeker også at
krysset E16/Vestre Årdal ikke kan belastes
med mere støy.

Hvis det blir aktuelt med massedeponi bør
følgende avbøtende tiltak gjenno mføres:

Planfritt kryss E16/Vestre Årdal
Grusvei fra Oppen Gård til Vestre
Årdalsvei må ikke berøres av inngrep
Skiløyper som ikke berøres av
deponiet må anlegges fra Oppen Gård
og innover i marka.
Eksisterende veg ovenfor Oppen gård
må ikke benyttes i anl eggsperioden.
Det må settes en endelig sluttdato for
oppfyllingen av massedeponiet.

Støy, støv, trafikk,
rekreasjon med mer blir
utredet i
konsekvensutredningen.

Forventet avslutning av
massedeponiet vil
fremkomme av endelige
plandokumenter og KU.

Det er viktig at støy, støv
og trafikk blir utredet i
det videre planarbeidet.
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3502 Hønefoss

Ringerik e k ommune - Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for
Vestsiden massedeponi

Fylkesmannen har fått oversendt varsel om oppstart og planprogram til
detaljreguleringsplan for Vestsiden massedeponi. Fylkesmannen viser til at
overskuddsmassene i forbindelse med utbyggingen av Ringeriksbanen og nye E16 må
sees i sammenheng med prosjekte ne og ikke som enkeltstående reguleringsplaner.
Håndtering av overskuddsmassene må utredes gjennom fellesprosjektet før eventuelle
detaljreguleringer utarbeides. Overskuddsmassene må sees på som en ressurs for videre
bruk før eventuell deponering.

Det på går et arbeid for å finne massedeponi fra veg-og jernbaneutbygging i området.
Denne utredningen gjøres i samarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole og Bærum
samt Jernbaneverket og Statens vegvesen. Vi kan derfor ikke anbefale at det utarbeides
detaljregul eringsplan for massemottak av steinmasser i dette områdetpå nåværende
tidspunkt .

Bakgrunn

Fy lkesmannen viser til brev av 01. juli 2016 med varsel om oppstart og offentlig etters yn av
planprogram for detaljreguleringsplan for Vestsiden massedeponi.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for massemottak av steinmasser i
forbindelse med fellesprosjektet med E 16 og Ringeriksbanen. Området er ikke avsatt i
gjeldende kommuneplan og skal derfor konsekvensutredes som en del av planarbeidet .

Fylkesmannens kommentarer

Planfaglige råd
Fy lkesmannen vil innledningsvis påpeke tilbakemeldingene vi og andre statlige og regionale
my ndigheter har gitt i forbindelse med fellesprosjektet. Tilbakemeldingene har vært at
massedeponi skal og må utredes som en del av fellesprosjektet og ikke som enkeltstående
reguleringsplaner. Dette er uttry kt i flere møter hvor kommunen også har vært representert.

Det er usikkert hvilken kvalitet og mengde massene fellesprosjektet vil få og som må
deponeres. Dette er ut redninger som må være utført før eventuelle private reguleringsplaner
fremmes til formål å ta i mot slike masser. Videre må overskuddsmassene sees på som en
ressurs hvor massene blir direkte brukt, eventuelt midlertidig deponert for senere bruk. Det
bør ikke legges opp til en permanent deponering av massene slik som reguleringsplanen
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legger opp til. Fy lkesmannen mener det er planfaglig feil å begy nne oppstart av
reguleringsplaner for massemottak så tidlig i fellesprosjektet. Vi anbefaler derfor at
regulerin gsplanen stilles i bero.

Fy lkesmannen er kjent med at det pågår et arbeid for å finne massedeponi fra veg-og
jernbaneutb ygging i området. Denne utredningen gjøres i samarbeid mellom kommunene
Ringerike, Hole og Bærum samt Jernbaneverket og Statens vegve sen. Vi kan derfor ikke
anbefale at det utarbeides detaljreguleringsplan for massemottak av steinmasser i dette
området på nåværende tidspunkt.

Fylkesmannen kommer ikke til å vurdere fremtidige planforslag til massedeponier før
det foreligger en kommune(d el)plan for massehåndtering eller utredningene i
fellesprosjektet er ferdigstilt.

Konsekvensutredning
Ved utarbeidelsen av reguleringsplan og konsekvensutredning bør planarbeidet vurdere en
alternativ plassering av massedeponiet som ikke medfører nedby gging av natur,
friluftsområder og bekkedal er . Konsekvensutredninger skal vurdere hvorvidt det finnes
alte rnative plasseringer for ønsket tiltak. Fy lkesmannen ber kommunen se på
overskuddsmasser som ressurs fremfor permanent deponering.
Fy lkesmannen vil derfor sterkt anbefale at det utredes en alternativ plassering og et eventuelt
0 alternativ. Jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 5
og Vedlegg IV - a.

I vedlegg IV – a er det henvist til at konsekvensutredningen skal redegjøre for nasjonale,
regionale og kommunale føringer. Vi viser her til at kapittel 3 i planprogramm et i liten grad
har vist til føringer for planlegging og vi ber derfor tiltakshaver og kommune utvide listen for
overordnende lover, føringer og retningslinjer. Vi viser eksempelvis til noen føringer som vi
mener er relevante:

- Nasjonale forventninger til r egional og kommunal planlegging
- Den europeiske landskapskonvensjonen
- Meld. St. 14 (2015 – 2016) Natur for livet
- St. meld. nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
- St. meld. nr 18. (2015 - 2016) Friluftsliv
- Retningslinjer for behand ling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520

Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er foreslått å legge bekkene innenfor planområdet i rør under massedeponiet. Dette er en
løsning som frarådes på grunn av faren for tetting ved flom og utglidninger av rør. Videre
utredninger må vurdere flomføring og eventuelle konsekvenser ved stor va nnføring i bekkene .
Vi ber også om at det vurderes alternativer til bekkelukkingen da dette har store konsekvenser
også for naturmangfold.

Samordnet areal og transport
Vi kan ikke se at planprogrammet skal utrede eller vurdere avstand vedrørende tilkjørin g av
massene. Videre vil vi påpeke av foreslåtte plassering av deponiet kan medføre økt
tungtransport gjennom Hønefoss sentrum. Dette er tema som må utredes ved videre
planarbeid. Vi viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal -og
trans portplanlegging , fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014 og nasjonale mål for
reduksjon i utslipp av klimagasser.
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Vi ber videre om at trafikksikkerheten for myke trafikanter og barn og unge blir utredet, jf.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging fastsatt 1.
september 1989 og rundskriv T - 2/08 Om barn og planlegging .

Vann og vassdrag
Bekkenene som går igjennom planområdet er i dag registrert med antatt moderat økologisk
tilstand i fagbasen Vann - nett. I den regionale vannforvaltningsplanen er målet god økologisk
tilstand for bekkene innen 2021. Massedeponiet må derfor ikke føre til y tterligere negativ
påvirkning i vassdragene som kan forringe miljøtilstanden eller redusere eventuelle effekter at
tiltak som se ttes i verk for å nå miljømålene.

Vi vil også minne om at tiltak som berører vassdrag er søknadspliktig etter Forskrift om
fysiske tiltak i vassdrag av 15. november 2004 og Lov om laksefisk og innlandsfisk mv . 15.
mai 1992. Tiltaket av en slik størrelse m å også vurderes opp mot kravene til Lov om vassdrag
og grunnvann av 24. november 2000.

Naturmangfold
Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å stoppe tapet
av biologisk mangfold innen 2020. Gjennom planarbeidet er det særlig viktig at kommunen
ivaretar leveområder for sjeldne, trua og sårbare arter (kategoriene CR/EN/VU), og arealer
med naturty per med verdivurdering ”viktig” (B) og ”svært viktig” (A).

Det er i planprogrammet vises det til at det i utgangspunktet ik ke s kal utføres ny e
registreringer. Videre skal det tas utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for området. Vi
vil påpeke at gjeldende plan er utarbeidet før naturmangfoldloven tråde i kraft i 2007.
R andsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hens yn til
landskapsøkologi og biologisk mangfold, jf. St. meld. nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand . Områdene hvor massene er foreslått deponert er i all
hovedsak plassert nede i bekkedalene. Fy lkesma nnen forutsetter at disse områdene blir utredet
og registrert for naturmangfold. Dette gjelder også for livet i bekkene.

Vi ser av forslag til fremdrift at utredninger og derav naturmangfold skal utredes i perioden
august – april. Vi forutsetter at event uelle n ye registreringer og feltarbeid blir gjennomført på
årstider i tråd med DN - håndbok 13 - 1999, revidert utgave 2007 og ikke på snødekket mark.

Vi minner om at for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal
naturmangfoldlovens (nml) §§ 8 -12 legges til grunn som retningslinjer, jf. nml § 7. Konkret
bety r dette at det må framgå av beslutningen hvordan de enkelte prinsipp i §§ 8 - 12 er vurdert.
Dette skal bidra til at virkninger for naturmangfoldet vurderes konkret og sy nliggjøres blant
annet i planprosesser.

Friluftsliv
Temaet friluftsliv står oppført under tema Barn og unge/friluftsliv . Det fremgår at en
vurdering og eventuell utredning av bruken av området ikke skal gjennomføres. Det skal i
stedet sees på alternative muligheter for st i og lø yp enett i anleggsperioden. Vi viser til St.
meld. nr 18. (2015 - 2016) Friluftsliv som viser til et økt fokus på arealer i nærmiljøet. Det er
viktig å legge til rette for at flere kan utøve friluftsliv jevnlig og i kort avstand fra b ye r,
tettsteder o g egen bolig. I forbindelse med planarbeidet må det derfor vurderes om området er
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beny ttet til friluftsliv og rekreasjon. Viser her ly sløy pen som går inn i planområdet. En
eventuell forringelse av dette må vurderes opp mot bruk og behov for tiltaket.

Land skap
Det er i planprogrammet vist til flere utredningsbehov vedrørende landskapsinngrepet tiltaket
vil medføre. Vi viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015 der det fremgår at kommu nene skal ta hens yn til
verdier av natur, landskap og friluftsliv. Vi viser også til Den europeiske
landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 . Videre vil det være svært viktig at det
visualiseres nær - og fjernvirkning av tiltaket.

Støy , støv og luftforurensing
Fy lkesmannen viser også til at støy hensy n for eksisterende stø yømfintlig beby ggelse må
ivaretas i tråd med Klima-og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging
T- 1442/2012 . Støy faglige utredninger må følge saken ved of fentlig etters yn og eventuelle
nødvendige støy tiltak må innarbeides i planen. Det må som et punkt i reguleringsplan
redegjøres for om tiltaket kan medføre økt støvflukt. Viser her til kapittel 30 i Forskrift om
begrensning av forurensingsforskriften og Ret ningslinjer for behandling av luftkvalitet i
areal planlegging, T-1520.

Forurensing
Fy lkesmannen minner om vikti gheten av at massene som skal deponeres tilfredsstiller krav til
renhet . Vi gir et planfaglig råd om å utarbeide planbestemmelser med krav om in nføring av
rutiner for kontroll av massene som mottas. Overskuddsmasser i forbindelse med
tunnelsprengning inneholder gjerne plast og nitrogenforbindelser. Dette må renskes før
eventuell deponering. Videre må kvalitet og mengde dokumenteres.

Med hilsen

Bente Ny egaard Fjell
avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Mattilsy net Postboks 1138 Flattum 3503 HØNEFOSS
Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 7441 TRONDHEIM
Norges vassdrags - og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSL O
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 ARENDAL
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Direktoratet for mineratforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Ringerike kommune
Postboks L23 Sentrum
3502 HøN EFOSS

TETEFON + 47 73 90 45 00

E-POST mail@d¡rm¡n.no

wEB M.d¡rmin.no

Leiv Er¡kssons ve¡ 39
Postboks 3021 Lade

N-7¡141 Trondheim

GtRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

rBAN No5376940505883

oRG.NR. NO 974 760 282

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

lnger Anne Ryen

seniorrådgiver

3502 HøNEFOSS

09.09.2016

16/o!L83-2
16/110s-1s

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 t29Z

Svar på varsel om oppstart av planarbeid og forslag til
planprogram for Vestsiden massedeponi i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)viser til
ovennevnte sak, datert 1. juli 2016.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker.

Om planen
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område for etablering av massedeponi for
mottak og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. Planområdet er på ca.

295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5 - 5 mill m3.

Uttalelse fra DMF
Planområdet går i nord noe inn i regulert område - Vestsiden pukkverk. Det er planlagt

veitil deponiet gjennom pukkverket. Viforutsetter at hensynet til driften og
utnyttelsen av massetaket ¡varetas gjennom den videre planprosessen, og har ingen
innspill eller merknader tilforslaget til planprogram.

Vennlig hilsen

Dokumentet er elektronisk signert og har derþr ikke hãndskrevne signoturer.
Saksbehandler: lnger Anne Ryen

Marte Kristoffersen
seksjonsleder

Mottakere:

Ringerike kommune

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud

Postboks L23 Sentrum

i l '

Dokid:
16087413

I

I

Postboks 1604 3OO7 DRAMMEN

(16/1105_22
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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 Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/1 04749 - 3 1 6/1 1 05 1 2.09.201 6

Varsel om oppstart av reguleringsplan - Vestsiden massedeponi

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for virksomhet er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Ge nerelt

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og

avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere.

Det må legges fram en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet

for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad planarbeidet

medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger

må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk. Det kreves teknisk detaljplan som grunnlag

for regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må

dokumenteres.

S pesielle forhold for området

Det er ikke oppgitt hvilken adkomst som planlegges brukt. Det er to mulige adkomster til

massedeponiet . Det er via fv. 1 72 og E1 6 ved Follum og via fv. 1 74 og E1 6 ved Veien.

Statens vegvesen er betenkt på begge adkomstene. Krysset ved Follum er i dag ulykkesutsatt

og vi er betenkt på å merbelaste krysset. Krysset ved Veien er to-planskryss og således

tilfredstillende, men fv. 1 74 går gjennom boligområde og Statens vegvesen er betenkt på å

tilføre tungtrafikk mht. trafikksikkerhet, støy, støv og kvalitet på vegen.
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Det pågår et arbeid for å finne massedeponi for veg- og jernbaneutbygging fra Sandvika til

Hønefoss. Denne utredningen gjøres i samarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole og

Bærum samt Jernbaneverket og Statens vegvesen. Det er viktig å se helhetlig på

massedeponier ifb. omtale utbygginger og dette vil være en del av Statens vegvesen sitt

vurderingsgrunnlag for utfordringen med massedeponi i området.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud

Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne-Mette

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO - 3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E- postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Vestsiden massedeponi - gnr 52 bnr 4 - Ringerike kommune -
varsel om oppstart - detaljregulering - ber om utsatt frist

Vi viser til oversendelse datert 01.07.2016 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for
Vestsiden massedeponi i Ringerike kommune. Høringsfristen er satt til 16.09.2016. Kommunens
ref. 16/1105 - 15 .

Buskerud fylkeskommune bekrefter å ha mottatt oversendelsen, men grunnet stor saksmengde må vi
be om utsatt frist til 23.09.2 016. Vi ber om at bekreftelse på utsatt frist sendes til vårt postmottak:
postmottak@bfk.no eller direkte til saksbehandlers e - postadresse camilla.nilsen@bfk.no.

Dersom det er spørsmål eller det er tilkommet nye opplysninger i saken , ber vi om at dette sendes til
vårt postmottak.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Camilla Plocinski Nilsen
teamleder kulturminnevern Kulturvernkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Ole Einar Gulbrandsen

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 13.09.2016 Vår referanse: 2016/3527 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Camilla Plocinski Nilsen , tlf. 32808666

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO - 3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E- postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Vestsiden massedeponi - gnr 52 bnr 4 - Ringerike kommune -
varsel om oppstart - detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Vi viser til oversendelse datert 01.07.2016 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for
Vestsiden massedeponi i Ringerike kommune. Høringsfristen va r opprinnelig satt til 16.09.2016.
Fylkeskommunen har fått uttsatt hørings frist til 23.09.2016.

B uskerud fylkeskommune gir her kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

KORT OM PLANEN
Planområdet er på ca. 295 daa og omfatter deler av gnr 52 bnr 4. Mot sør og vest vil plangrensa
følge reguleringsgrensa for Hønefoss golfbane. Mot øst f ølger plangrensa eiendomsgrensa til gnr
52 bnr 4.

Hensikten med planarbeidet er å regulere område t for etableri ng av massedeponi for mottak og
deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som
form ål å sikre areal for massedeponi med etterbruk s om landbruksformål. Deponiområdet blir i all
hovedsak liggende innenfor område t som i dag er regulert til golfanlegg.

Planområdet er delvis regulert til golfbane i reguleringsplanen for Hønefoss golfbane (nr. 306 - 02)
og til pukkverk i reguleringsplanen for Vestsiden pukkverk (nr. 308). Resten av planområdet er
regulert til LNF - område.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Det varslede p lanområdet er tidligere registrert av oss. I forbindelse med planlegging av golfbane i
området ble det i 2001 gjennomført søk etter automatisk fredete kulturminner i utmark, og i 2002
ble det gjennomført maskinelt søk etter automatisk fredete kulturminner i dyrka mark. Inne i
planområdet er det registrert 17 automatisk fredete kulturminner fordelt p å to lokaliteter (ID
91699 og 91710). Tiltaket vil også komme svært tett på en automatisk fredet kullgrop (ID 91718)
og to automatisk fredete bygdeborger (ID 22972 og 81500). Tiltaket er dessuten planlagt i et

Ringerike kommune
Att. Ole Einar Gulbrandsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 2 3 .09.2016 Vår referanse: 2016/3527 - 3 Vår saksbehandler:
Deres dato: 01.07.2016 Deres referanse: 16/1105 - 15 Lars Hovland , tlf. 3280866 4

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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område som er valgt ut til et av Buskeruds vik tigste kulturmiljø i fylkeskommunens Regionale plan
for kulturminner.

De to bygdeborgene Ormekula og Sl otteberget (ID 22972 og 81500) er sammen med det store
gravfeltet på Veien vurdert til å være et av fylkets viktigste kulturmiljøer. Gravfeltet på Veien er
østlandets største gravfelt med over 150 gravhauger . På den markante høyderyggen sørvest for
gravfeltet er det gravd ut fire langhus fra eldre jernalder, alle mer enn 40 meter lange. De har
ligget side om side og har avløst hverandre over en periode på 4- 500 år. Med husenes lengde og
spesielle konstruksjonsdetaljer føyer de seg inn blant høvdinggårdene i Skandinavia. Det er også
påfallende mange av stedsnavnene i dette området som antyder at det har foregått rituelle
handlinger her (hall, sal, vin, ve) . Området har hatt en sentral posisjon i Ringerike i jernalder.

Bygdeborgene på Oppen ligger langs ferdselsveien mot Ådalen, og har trolig vært kontrollert av
høvdin gen på Veien. De er godt bevart . De ligger tett ved hverandre på hver sin ås med bratte
sid er mot vest og øst, og med inngangsparti fra sørsiden. Lengst nord er det bygd en buet, kraftig
voll av stein og jord som avgrenser e n lite n flate innenfor.

Verdien og opplevelsen av de to bygdeborgene er svært tett knyttet til disse kulturminnenes
plasse ring i landskapet. Store terrenginngrep vil kunne påvirke opplevelsen og forståelsen av disse
kulturminnene i svært negativ retning. Vi ber derfor om at man vurderer å trekke plangrensen til
massedeponiet mot sør slik at det blir liggende et godt stykke un na de to bygdeborgene. Videre er
det viktig å opprettholde siktlinjer mellom bygdeborgene og gravfeltet på Veien.

Når det gjelder de automatisk fredete kulturminnene som ligger inne i planområdet må disse
sikres under en hensynssone eller søkes frigitt. V i har kun kjennskap til planens avgrensning og
kjenner ikke til hvordan arealet er tenkt disponert innenfor planområdet. Kulturminnevernets
krav er at enkeltkulturminner ikke skal bli liggende inne i byggeområder slik at de kan bli skadet.
Her vil vi minne om at vi i denne sammenheng regner alle tiltak som krever terrenginngrep for
byggetiltak. Dette gjelder også alle former for terrengtilpasninger i områder som er planlagt
avsatt til vegetasjonsskjermer eller grøntområder ol.

D ersom et automatisk fredete kulturminne blir liggende i et område der arealformålet er forenelig
med vern ber vi om at kulturminnet og dets sikringssone legges inn under en h ensynssone. Det er
her hensynssone d, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, sone for båndlegging etter særlov s om 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 automatisk fredete kulturminner helt eller delvis ligger inne i områder avsatt til utbygging
slik at det er konflikt mellom reguleringsplanen og det automatisk fredete kultu rminnet må det
søkes dispensasjon fra kulturminneloven for å få til 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 kulturminn er som blir berørt av planen. Kulturminnene må da legges
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inn på plankartet som et bestemmelsesområde. Vedlagt ligger en veileder for hvordan man
benytter slike bestemmelsesområder. Fylkeskommunen søker så Riksantikvaren om dispensasjon
fra kulturminneloven i forbindelse med at planen ligger ute til offentlig ettersyn.

NYERE TIDS KULTURMINNER
Vi gjør oppmerksom på at det er kulturminneinteresser både innenfor og like ut enfor det varslede
planområdet, og anbefaler at disse tas hensyn til i det videre planarbeidet.

Nord i planområdet ligger en rydningsrøyslokalitet (ID 133191). Lokaliten er ikke automatisk
fredet. Vi kjenner ikke til nærmere datering av kulturminnene, men dette er kulturminner som
kan knyttes til gammel dyrking fra etterreformatorisk t id. Lokaliteten inneholder en rydningsrøys,
tre bosetnings - og aktivitetsområder og et veganlegg.

Vi gjør også oppmerksom på at like utenfor planområdet ligger Oppen gård (gnr 52 bnr 4). Tunet
inneholder våningshus, driftsbygning, drengestue, vedskjul som merstue, stabbur og smie. Oppen
er en gammel storgård med flere verneverdige bygninger. Sammen utgjør bygningene på tunet et
helhetlig miljø.

Vi ser det som positivt at kulturminner og kulturlandskap er et av temaene i
konsekvensutredningen. Kulturminner bør være et hensyn i den videre planprosessen og området
bør utvikles slik at ikke verneverdiene reduseres eller går tapt. Vi anbefaler å vurdere om
rydningsrøyslokaliteten (ID 133191) kan bevares.

Vi anbefaler også å vurdere fjernvirkning o g nærvirkning av tiltak i området. Det bør også vurderes
å gjennomføre avbøtende tiltak. Vi anbefaler kommunen å sette krav til nye tiltak i området for å
sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og naturgitte, jf. plan - og bygningsloven § 29 -
2.

Vi ber om at våre innspill tas med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
teamleder kulturminnevern r ådgiver /arkeolog

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Camilla P. Nilsen (nyere tids kulturminner)
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Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Dispensasjonfraautomatiskfredning i arealplaner

BrukavBestemmelsesområdeog Bestemmelsesgrense

Automatiskfredetekulturminnerdetgisdispensasjon for i enarealplan,skalavmerkesi plankartet
sombestemmelsesområdemedbestemmelsesgrenseogtilhørendeomtale i bestemmelsene.
Riksantikvarenanbefaleratbestemmelsesområdenenummereressomvist i Miljøvern-
departementetsveileder;#1, #2, #3etc.,eventueltogsåmedkulturminnets I D-nummer.

Nårdetgisdispensasjonfraautomatiskfredninggjennomvedtakavarealplan,skaldispensasjonen
innarbeidesi reguleringsbestemmelsene.Detteeruavhengigavomdetstillesvilkåromarkeologisk
granskingtil dispensasjoneneller ikke,ogogsåom dispensasjongisavfylkeskommunen
(prøveordningen)eller Riksantikvaren.Deterogsåuavhengigavomdetgisdispensasjonpå
reguleringsplannivå(områdereguleringellerdetaljregulering)ellerkommuneplannivå.

Bestemmelsenomdispensasjonkanståunderfellesbestemmelserellerunderetbestemt
arealformål(pbl.§12-5,pbl. §11-7,nr. 1). Hvasomerhensiktsmessigvurderesi denenkeltesak.Der
detgisdispensasjonfra fredningfor kulturminnerinnenforett arealformål,bør
dispensasjonsbestemmelsenplasseresder. Gisdetdispensasjon i flerearealformål,kan
fellesbestemmelsenebenyttes.

Automatiskfredetekulturminnerdetergitt dispensasjon for, skalavmerkespåarealplankartet.
Bestemmelsesområde/bestemmelsesgrensebrukesforåavmerkeområderi etarealformålder
spesiellebestemmelsergjelder.I Miljøverndepartementets Reguleringsplanveileder(2011)står
følgende:

Eventuell ytterligere presiseringkan gjøresi bestemmelser. Slikebestemmelserkan, i likhet medallebestemmelsersom
ergeografiskavgrenset,stedfestesmed bestemmelsegrenseog tilhørende bestemmelseområdepåplankartet.
Bestemmelsenkan ogsågjeldehele formålet.

Figur 4.2.

Innenfor område I1

(industriformål) i planen er

et område vist med

RpBestemmelseGrense og

tilhørende område.

Området er nummerert (#

3), slik at presisering av

arealformålet i

planbestemmelsene kan

henvise til det spesifikke

bestemmelsesområdet.

FraMiljøverndepartementetsReguleringsplanveileder(2011),kapittel4
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879
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Symbolerforbestemmelsesområde/bestemmelsesgrenseersomfølger:

Beskrivelse
symboler

Linjesymbol Tykk

else

(mm)

Stipling

Leng

de

(mm)

Mellom

(mm)
Symbol Farge

KpBestemmelseGrense 0,5 2 2 RGB 0-0-0

RpBestemmelseGrense 0,5 2,0 2,0 RGB 0-0-0

FraNasjonalproduktspesifikasjonforarealplanogdigitaltplanregister.Del2–Spesifikasjonfor tegneregler

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-
.html?id=570324

Eksempler

Normaltblirdetstiltvilkårom granskingavautomatiskfredetekulturminnernårdetgisdispensasjon
gjennomarealplan.Kulturminnenedetgisdispensasjonfor, gisetspesifiktnr. i planen,eventuelt
medI D-nummerderdetteerpraktiskmulig. Bestemmelsensettesinn somreguleringsbestemmelse
underdetaktuellei arealformåletdispensasjonenergitt for, eventueltfellesbestemmelsene.

§2 Bebyggelseoganlegg

§2.3 Bestemmelsesområder

#1 Førutbyggingkansettesi gang,skaldetgjennomføresarkeologiskgranskingavdetautomatisk
fredetekulturminnetI D123456.

DetskaltaskontaktmedXXfylkeskommune/Sametinget i godtid før tiltaket skalsettesi gangslikat
omfangetavgranskingenkanfastsettes.

Granskingenbekostesavtiltakshaver,jf. kulturminneloven§10.
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I sakerderdetgisdispensasjonutenvilkårom ytterligerearkeologiskgransking,foreksempeli saker
somfylkeskommunenhåndterersomforenkletedispensasjoner,skaldispensasjonenståsom
bestemmelseunderarealformåletmedtydeliggjøringavatdet ikkeerstiltvilkårom granskingav
kulturminnetfør realiseringavplanen.Eksempelpådette er Hovinkirke/kirkegårdi Spydeberg
kommune.

§1 Bebyggelseoganlegg–Grav-/urnelund

#1 Tiltaki henholdtil planener tillatt. KulturminnetID11 9489eralleredeundersøkt,ogdeter ikke
stilt ytterligerevilkårforbundetmeddispensasjonen.

I reguleringsplanfor Skulptur-ogkulturminneparkpå Ekebergi Oslokommuneer
bestemmelsesområdebenyttet for flereområder,ogsåder automatiskfredetekulturminnerinngår.
Bestemmelsentydeliggjørhvasomer tillatt oghvadetstillesvilkårom vedgjennomføringavtiltak i
trådmedplanen.I dennereguleringsplanenerbestemmelsesområdeneikkenummerert.

§6 Grønnstruktur

§6.1 Naturområder,N1 til N5
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N1,N1aogN1bSkogmedlitengradavskjøtsel

Påvilkåravarkeologiskovervåkingogat tiltaket ikkemedførerinngrepiautomatiskfredet lokalitet, innenfor
bestemmelsesgrenseogbyggegrenseforutsiktsplattformvedEkebergrestaurantenvistiplankartet,tillates
oppførtutsiktsplattform.

§6.3Park,P1tilP4

P2Slette

Innenforbestemmelsesgrensefor formidling/sikringkulturminnersomvist iplankartettillatesopparbeidet
platå forsikringavskålgropfelt,samtformidlingavforhistorisklandskap.
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Fra: NVE [NVE@nve.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Fylkesmannen i Buskerud [fmbupost@fylkesmannen.no]; postmottak@bfk.no [postmottak@bfk.no]; Jernbaneverket
[postmottak@jbv.no]; Statens vegvesen - Region sør [firmapost-sor@vegvesen.no]
Sendt: 20.09.2016 09:40:22
Emne: Innspill til varsel om oppstart for Vestsiden massedeponi ved Oppen gård - Ringerike kommune
Vedlegg: image001.gif

Vår referanse: 201603781

Vi viser til oversendelse datert 1.juli 2016 med varsel om oppstart av planarbeid for Vestsiden massedeponi. Vi beklager at vi har gått ut over
fristen som ble satt i varselet.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for mottak av overskuddsmasser fra utviklingen i regionen. Etter ferdig oppfylt om råde vil arealene
reetableres som LN F-areal. Det går frem av varselet og av planprogrammet at en del av massene er tenkt å komme fra utbyggingen av ny
Ringeriksbane og E16. I arbeidet med ny Ringeriksbane og E16 har N VE vært tydelig på at massehåndteringen bør være en del av dette
prosjektet. Vi mener kommunene i området i samarbeid med fellesprosjektet for utbygging av Ringeriksbane og E16 må se på egnete lokaliteter
der massene primært kan gjenbrukes. Vi mener videre at det må lages overordnede føringer for hva som er egnete lokaliteter for slike områder
for massemottak. Elve- og bekkedaler og raviner bør i utgangspunktet ikke benyttes til slike mottak. Vi støtter Fylkesmannen i Buskerud sin uttale
til oppstart av planarbeidet. Vi ber Ringerike kommune avvente med å gå videre med dette planarbeidet til det er gjort overordene
vurderinger av egnete lokaliteter for massemottak.

N VE mener at bekker i prinsippet bør være åpne. Bekkedragene skaper variasjon i landskapet, og mange planter og dyr er knyttet ti l
bekkedragene. Dette øker opplevelsesverdien i nærmiljøet. Åpne bekker er også langt mindre ømfintlige for flomskader, både fordi de normalt
har større kapasitet og fordi det er lettere å ha oversikt over avrenningsforholdene i ekstreme værsituasjoner. Redusert vannavledningskapasitet
som følge av fremmedlegemer i kulverten er også et vanlig problem.

Vassdragstiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser kan være konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8. N VE
vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter
vannressursloven §8. N VE 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. I arbeidet bør det vurderes
alternative plasseringer og avbøtende tiltak. N VE vil kunne ha innsigelse til planen dersom tiltaket medfører nevneverdige negative
konsekvenser for allmenne interesser.
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Vi viser til N VEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner . N VE har utarbeidet en sjekkliste med veiledningsmateriell
for vurdering av tema innenfor N VEs forvaltningsområder. Vi viser til denne for mer informasjon og veiledning. Sjekkliste N VE tema i arealplan

Hilsen fra
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Region Sør
Telefon: 09575 eller direkte: 22959759
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no
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Postboks 150 NO - 2061 Gardermoen
Tlf : +47 815 30 550 / Fax : +47 64 81 20 01
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA

Ringerike kommune
Postboks 123
3502 HØNEFOSS

Vår ref. Vår dato :
16/05151 - 2 23.09.2016

Deres ref. Deres dato :
16/1105 - 15 01.07.2016

Vår saksbehandler :
Einar K Merli - 976 51 687

Ringerike kommune - Vestsiden massedeponi - Oppstart av planarbeid
og forslag til planprogram - Uttalelse fra Avinor

Vi viser til Deres brev av 01.07.2016 vedrørende o ppstart av planarbeid og forslag til planprogram
for Vestsiden massedeponi .

Tiltaket gir ingen påvirkning på våre radiokommunikasjons - , navigasjons - , eller radaranlegg i
området.

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner

Med vennlig hilsen
Avi nor AS

Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud
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201607214 - 3 Side 1 av 1

Postadresse:
Postboks 4350
NO - 2308 Hamar

postmottak@
jernbaneverket .no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501888

IBAN - NR.

N054769405001888

SWIFT:

DNBANOKK

jernbaneverket.no

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Henvendelse til: Knut Oddvar Stene Dato: 26.09.201 6
Tlf.: 408 70 400 Saksref.: 201 60721 4 - 3
Faks: Deres ref.: 1 6/1 1 05 - 1 5
E - post: Knut. Oddvar.Stene@jbv.no Vedlegg:

Ringerike kommune - Merknad til varsel om oppstart av Vestsiden massedeponi -
Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

Vi viser til varsel om oppstart. P å det nærmeste ligger p lanområdet ca. 500m fra
Bergensbanen. Følgelig har Jernbaneverket ingen merknader til planarbeidet.

Med hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Per Olerud

Hallum

3517 Hønefoss

12 .september 2016

K ommentarer v. høringsrunde Vestsiden massedeponi september 2016

Je g er eier av Hallum, gnr 53 bnr 1 og 2.

Som nabo, med lang grense til planområdet, har jeg mottatt varsel om oppstart av
planarbeidet for Vestsiden massedeponi.

Jeg har samlet mine kommentarer til dette i ti punkter.

1. Fø rst noen «tall» jeg er redd for at ikke så mange har tenkt på.

M assedeponiet i Heradsbygda er foreslått å ta imot inntil 4,5 – 5 millioner kubikkmeter.
Dette er ca. det samme som:

450.000 alminnelig store lastebiler

Et «fjell » på 80m x 80m høyere enn Gyrihaugen.

Volumet som det foreslås å ta i mot er ca . 100 ganger større enn det volum
som ble fy lt ut i Vestre Ådal , og som ble stanset etter mye «avisskriverier,
klager og bråk» for relativt kort tid siden.

Med alle normale forbehold for lastbil / semitrailer – transport, og med 60
timer åpningstid i uken, vil det ta 15 – 20 år å «fylle» deponiet.
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2. Deponi i «Grønn korridor».

Deponiets planområde var, etter brukerundersøkelsen våren 2014, så viktig for
Heradsbygdas befolkning og for sentrumsbeboernes adgang via « grønn korridor » til
utmarksområdene mot Oppenåsen, Vestre Ådal og Vikerfjell, at Ringerike Kommune
ga dette området samme høye friluftsområde «status» (A – område) som
Schjongslunden, Petersøya og Hovsenga.

Planområdet er et viktig friluftsområde med stier, veier og skiløyper. Området
inneholder tufter etter gamle husmannsplasser nylig omskrevet i juleheftet
« Ringerike» under tittelen «grenda som forsvant». Nærmeste naboer til planområdet
er også bygdeborgene « Ormekula» og « Slåtteberget» som står på Riksantikvarens
liste. Bygdeborgene vil få hele sitt nabo - område rasert og den viktige «aksen» og
forbindelsen ti l 1000 – årsstedet ved Veien (Langhuset) blir brutt (i lange perioder) og
totalt ødelagt for fremtiden.

Etter møter med Asle Oppen ( nå initiativtaker til massedeponi) og Rin g erike
Kommune v. A. G. Tollefsen våren 2014 sendte jeg svar til kommunen med trase’ -
fo rsl ag for « Grønn korridor» over min eiendom.

På tross av at det var kommunen som tok initiativet til « Grønn korridor» forslaget, og
på tross av at jeg la ned et ikke ubetydelig antall arbeidstimer for å sette meg inn i
brukerundersøkelsen, planforslag delta på møter og lage utkast til trase’ over min
eiendom, har jeg ennå ikke fått svar på forslaget jeg sendte tilbake til kommunen
våren 2014!

Jeg synes det er «uryddig» at hele den «Grønne korridoren» fra 2014 nå plutselig
foreslås som massedeponi. Desto mer uryddig siden friluftsområde statusen som
var så viktig for to år siden nå ikke nevnes med et ord i høringsdokumentene eller i
noen andre sammenhenger!

3. Deponiet er kun et privat – kommersielt deponiforetak og har antageligvis liten
eller ingen betydn ing som massedeponi i forhold til Ringeriksbanen.

Det vil ikke være mulig å frakte 500.000 lastebil - lass enheter inn i deponiet via E16 i
b yggeperioden for Ringeriksbanen!

Deponiet ligger for langt unna til at transport kan skje med «dumper» - og lastebil /
semitrailer transport av slike enorme d imensjoner på vanlig riksvei / e uropavei er
ennå ikke sett i Norge. Jeg har snakket med mange fagfolk i bygge, anlegg s - og
transportbransjen og akkurat dette poenget synes det ikke å være noen særlig
disk usjon om. Ref. f.eks . Terje Vik som var med på planmøtet p å Klekken primo
september 2016. Han har latt meg sitere ham på at … « deponiet har ingen binding ti l
Ringeriksbanen…» og at «….deponiet må ses på som et privat kommersielt
deponiforetak . ( T a evt. kontakt med Vik pr tlf. 97 49 87 90.)
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D eponi et fremstår som et tilnærmet «evi gvarende» prosjekt. Det kan ikke være
fornuftig så tett opp til b oligstrøk og friluftsinteresser!

4. Gjenmuring av Hønefoss by mot nord.

Hvis planene for deponiet vedtas betyr det e n ytterligere gjenmuring av Hønefoss by
mot nord.

Grustak, industri og steinbrudd ligger jo allerede tett i tett nord for sentrum.

Er det ikke bruk for «noen» arealer også til nye boligområder nord for byen?

5. Fremtidige boforhold for meg som nabo.

På Hallum gård, der jeg bor , er det tre bolighus. Som flyfoto i høringsdokumentene
viser, ligger disse svært nær planområdets grenser. Det gamle huset på Øvre Hallum
er restaurert relativt nylig og har vært utleid til en og samme person de siste 10
årene. Vi l det fortsatt være mulig å bo og trives her? Huset ligger 30 meter fra
planområdets grense? Tunet på Hal lum (nedre) hvor min familie og jeg bor er ca 9 0
meter fra planområdets grense.

5 00.000 lastebillass med våt sand og jord lukter ikke godt, i hvert fal l ikke i den våte
og kalde årstiden. I tillegg kommer problemet med støy og det veldig lange
tidsperspektivet på tiltaket. Leietakerne spør meg om det i det hele tatt vil bli
beboelig her på Hallum de neste 20 årene? Det undres jeg også på!

Lukt og «sur ei m» av våt jord + evt. forurenset masse vil vinterstid kunne følge
da lsøkket ned Hallumsdalen og til Follum - området . Der bor det svært mange
mennesker. Ref. luktprob lemene på f. eks. Trollmyra. På forhånd sa alle rapporter
mm. at det ikke skulle lukte, me n luktproblemene på Samsmoen har jo vært et stadig
tilbakevendende problem.

Utklipp fra d riftsplanen for Vestsiden pukkverk 2014 s. 7 slår f.eks. fast følgende i
forhold til en mulig støv problematikk :

Helge Kihle, Kihlebakken, 3516 Hønefoss
Avstand Anlegget: 446 meter Avstand fra eiendomsgrensen: 300 meter
Boligen ligger sør for uttaket, hos denne naboen blir det målt nedfallstøv hver måned.

Avstanden fra planområdets yttergrense mot vest og til boligområden e i Oppenåsen
er ca 400m! Avstand til mine boliger er nevnt over (30 m og 90m).
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6. Veier og ferdselsårer.

Veiene i planområdet er gamle ferdselsårer og også den opprinnelige veien inn til
Hallum gård.

Kan disse «stenges» og fylles ned i 20 – 30 år eller til evig tid uten videre?

7. Saksbehandlingen.

Som legmann’ er jeg ikke kjent med hvordan slike enorme inngrep skal / bør varsles.
Jeg mener at informasjonsmøter, befaringer i området og informasjon om
konsekvenser og ulemper med deponiet i burde vært gjennomført før denne
høringsrunden. Dette synet gjorde jeg kjent for saksbehandler medio juli 2016 etter
mottak av høringsdokumentene.

Jeg mener, igjen som legmann, at opplysningsplikten nedfelt i plan og bygningsloven
ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

8. Høringsdokumentene.

Høringsdokumentene er «tynne» og kartgrunnlaget er uklart. For de som ikke er
kjent i området er det vanskelig å orientere seg på kart / flyfoto da planområdets sør
– grense mot HI L stadion ikke kommer med på kartvedleggene.

I tillegg viser medfølgende flyfoto og kart så langt jeg kan se forskjellige grenser for
planområdet. På kartet som er gjengitt er jordene på Kihle Gård med i planområdet,
mens på flyfotoet er planområdet tegnet inn uten jordene på Kihle?

9. Høringsfrist.

Høringsdokumentene ble sendt ut tidlig i juli, rett inn i sommerferien . Dette ga meg
svært kort tid til å sette meg tilstrekkelig inn i saken. Pga. ferietiden var det vanskelig
å komme i kontakt med både jurister og fagfolk for å få en vurdering av hva forslaget
kommer til å bety for oss som bor på Hallum. Det tok meg lang tid å finne ut hvordan
jeg best kan argumentere mot dette forslaget da det er så enormt stort og har så
mange, helt uoverskuelige konsekvenser for oss på Hallum.

Tidsfristen er også kort i forhold til å «spre budskapet» om – og få diskutert dette
forslaget - med alle de naboer og be kjente i Heradsbygda som risikerer å få hele sitt
nærområde snudd på hodet.
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10. Dyrkingsjord.

Det refereres i høringsdokumentene til det faktum at det kan etableres ny dyrkbar
jord på toppen av et ferdig oppfylt deponi.
Jeg vil da først slå fast at dette ikke er spesielt for nettopp dette deponiet. Det er vel
snarere slik at det er regelen for all e slike «fyllinger» at ønsket om ny åkerjord er
argumentet for utfylling av daler og søkk.

Det som derimot er spesielt for dette prosjektet er at det skal etableres deponi på
eksisterende innmark og åkerjord i god hevd!

Det vil altså si at man her ønsker å ta åkerjord i god hevd ut av drift i 20 – 30 år for så
å etablere ny «åker» på toppen av sand, leire og fyllmasser. Jeg kan vanskelig se når
dette skal bli et + regnskap rent landbruksmessig. Det kan i hvert fall ikke bli snakk
om at dette avlingsmessig kan «erstatte» noe som helst med tanke på jord som
forsvinner til Ringeriksbanen !

For meg ser det mer ut som om denne eventuelle nedfyllingen av gammel innmark
bare vil føre til et ytterligere tap avlingspotensiale i ringeriksdistriktet.

Per Ol erud
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Jørgen Bergsund
Kile Gård , 3516 Hønefoss
Telefon: 92427533 / 95741516
E- post: Bergsund@mac.com
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Ol e Einar Gulbrandsen - Arealplanlegger
Sivilingeniør / Master i bygg og miljøteknikk
Tlf : 941 59 025
E- post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Op pstartsmøte vedr. Vestsiden massedeponi , 18.mars 2016
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Jørgen Bergsund
Kile Gård , 3516 Hønefoss
Telefon: 92427533 / 95741516
E - post: Bergsund@mac.com

!"#$%&'' )*+'$,-$./$0 1 2)3 +

Ringerike kommune (RK)

Ole Einar Gulbrandsen - Arealplanlegger
Sivilingeniør / Master i bygg og miljøteknikk
Tlf : 941 59 025
E - post: ole.einar.gulbrandsen@rin gerike.kommune.no
postmottak@ringerike.kommune.no

Innspill til planarbeid vedr. oppstart av Vestsiden massedeponi .
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Fra: olav@kilegaard.no [olav@kilegaard.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ole Einar Gulbrandsen [Ole. Einar. Gulbrandsen@ringerike.kommune.no]
Sendt: 15.09.2016 23:22:00
Emne: Vestsiden massedeponi
Vedlegg:

Hei,

Vi ønsker å uttrykke vår bekymring for det planlagte massedeponiet mellom
Oppenåsen og Kile. Vi frykter årevis med støy, støv og massivt økt
tungtransport i området. Som grunneier og gårdbruker har jeg respekt for
John Myrvang AS og Asle Oppen sitt ønske om å lage en fyllplass, og
eventuelt bidra i utviklingen av Ringerike. Denne vil utvilsomt være
lønnsom, men jeg er redd for at det vil gå på bekostning av oss som bor i
området. Hvis dette skal bli noe av så er det ikke bare viktig at veien
blir oppgradert til å kunne håndtere den økte trafikken, men også at vi
som beboere blir skjermet. Hvis dette er strengt nødvendig for utviklingen
av Hønefossområdet/Ringeriksbanen er det viktig at deponiet blir øremerket
for dette, og ikke ender opp som en fyllplass for Osloregionen.

Med vennlig hilsen
Olav Aasen og Liv Marie Langlien
Kile Gård, Kilealleen 22
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Fra: Ole Erik Kihle [oekihle@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ole Einar Gulbrandsen [Ole. Einar. Gulbrandsen@ringerike.kommune.no]
Sendt: 15.09.2016 14:50:07
Emne: Fylling
Vedlegg:

FYLLI NG AV STEI NMASSER PÅ OPPENHAUGEN, OPPEN GÅRD.

Vi har gjennom Ringerikes Blad blitt kjent med at det skal anlegges en kjempefylling med steinmasser
i område Oppenhaugen, som igjen er nærmeste nabo til to Kilegårder samt en del private husstander
forøvrig. Deponeringen skal skje over flere år, og vil derfor plage naboene i lang, lang tid framover.

Hva står så plagene i. I første rekke støy og støv. Når det gjelder disse to forhold har vi som
nærmeste nabo til Vestsiden pukkverk dårlig erfaring, spesielt gjelder dette støv. I tillegg til støy fra
pukkverket så har vi periodevis kraftig støy fra flishoggern til Viken skog.

I tillegg til disse forhold vil arbeistiden spille inn. Erfaringer fra andre fyllinger tilsier at lastbiler kommer
og går til alle døgnets tider. Dette kan ikke aksepteres og vi vil på det sterkeste protestere på anlegg
av denne art i vårt nærmiljø.

NB! Elendig info, eller for å si det på en annen måte, ingen info.

Mvh.
Inger Marit og Ole Erik Kihle
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Ringerike kommune
Postboks 123
3502 Hønefoss

E - post: postmottak@ringerike.kommune.no

Saksnummer: 16/1105
Att: Ole Einar Gulbrandsen

Hønefoss, 16. 9.2016

Vedrørende oppstart av planarbeid – Vestsiden massedeponi

Undertegnede bistår Helge Kihle i forbindelse med saken. Det er ønskelig at all korrespondanse i det
følgende sendes til Kihle med kopi til undertegnede.

Helge Kihle er eier av Kilealleen 1, gnr/bnr 51/11 og 51/18 i Ringerike kommune. Eiendommen er en
bol igeiendom beliggende i umiddelbar nærhet til planområdet.

Kihle ønsker med dette å orientere Ringerike kommune om at han motsetter seg planene om å etablere
Vestsiden massedeponi. Hans eiendom berøres i stor grad av p lanene, både med tanke på støy, støv o g økt
trafikk. I tillegg berøres nærområdet ved at massedeponiet blant annet kommer i konflikt med
kulturminner, plante - og dyreliv og muligheter for friluftsliv.

Det er utarbeidet et forslag til planprogram som omtaler mange av disse problemstillingene o g det er
tydelig at kommunen har planer om å foreta en rekke undersøkelser og avklaringer underveis. Dette er for
så vidt positivt, men det er viktig at alle resultater og innspill underveis blir presentert for allmennheten
og underlagt grundige og kritisk e vurderinger . Kihle vil følge prosessen svært nøye.

Med tanke på de erfaringer som Kihle allerede har med Vestsiden pukkverk oppfatter han d et som svært
lite sannsynlig at konsekvenser av økt støy, støv og trafikk vil kunne holdes på et forsvarlig nivå me d
tanke på beboelse under anleggsperioden . Dette selv om det planlegges støy - og støvdempende tiltak.
Dette er som nevnt hovedgrunnen til at Kihle motsetter seg planene og det varsles om at han i denne
forbindelse vil forfølge sine rettigheter som nabo og grunneier. Det får bli opp til kommunen å vurdere
om vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt. Om dette skulle være aktuelt bes det om at kontakt etableres
så tidlig som mulig.

Kommunen er for øvrig velkommen til å be fare Kihles eiendom og foreta relevante undersøkelser.
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Kihle ønsker at det etableres en konstruktiv dialog og ser frem til videre korrespondanse .

Med vennlig hilsen

Kjersti Fossum Engnæs
Advokat MNA
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Fra: Bjertnæs Anne-Mette [anne-mette.bjertnas@vegvesen.no]
Til: Myhren Gert [gert.myhren@vegvesen.no]
Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19.09.2016 08:49:19
Emne: 16/104749-4 - Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for Vestsiden massedeponi
Vedlegg: Ringerike kommune - Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for Vestsiden massedeponi.pdf; Ringerike kommune -
Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for Vestsiden massedeponi (1).pdf

Hei

Til info. Fylkesmann vil ikke behandle reguleringsplan for andre massedeponier på Ringerike. Her en i Heradsbygda-. De sier det bør

stilles i bero.

Anne-Mette
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Ringerike Kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 sentrum

3502 Hønefoss

Hønefoss den 4.12.2016

Utvidet varsling knyttet til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
for Vestsiden massedeponi ved Oppen Gård.

Jeg viser til brev av 24.10.2016 og med frist til å svare innen 07.12.2016 på forslag til planprogram for
Vestsiden massedeponi ved Oppen Gård.

Jeg har følgende innvendinger:

Det bør ikke anlegges noe mer anleggsvirksomhet sør for dagens Vestsiden pukkverk både mhp. støy
og mye brukt tur/rekreasjonsområde for beboere i Heradsbygda. Det blir et stort omfattende
anleggsområde i mange år, noe som får konsekvenser for alle som bor i Heradsbygda.

Området er mye brukt til turområde. Spesielt den gamle grusveien mellom Oppen Gård og
veien til Vestre Ådal. Dette er en svært gammel vei som ikke må berøres av et slikt inngrep.
Benyttes av gående, syklende og skiløpere.
Massedeponiet kommer tett på bebyggelse og medfører støy.
Krysset E16 / Vestre Ådal kan ikke belastes med mer trafikk

Sk ulle allikevel kommunen gå inn for et slikt tiltak så må det gjøres følgende avbøtende tiltak:

Krysses E16 /Vestre Ådal må utbedres med planfritt kryss
Grusveien fra Oppen Gård og til veien til Vestre Ådal må ikke berøres av inngrepet.
Det må anlegges skiløyper om vinteren som ikke berøres av inngrepet slik at man kan gå i
området fra Oppen Gård og til Vestsiden pukkverk og videre innover skogen til
Semmentjernene. (Uten kryssing av anleggsveier)
Det er allerede anlagt en bred vei inn i skogen ovenfor Oppen Gård. Denne må ikke brukes i
forbindelse med massedeponiet da den er for nær bebyggelse i Oppenåsen.
Massedeponiet må ha en endelig sluttdato der massedeponiet blir omgjort til dyrket mark.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Granheim
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Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1105-5   Arkiv: L12  

 

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - oppstart 

av planarbeid og forslag til planprogram 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi. 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for 

VESTSIDEN MASSEDEPONI. 

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 bør vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng 

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak 

og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. 

 

Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med 

etterbruk som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte 

hovedformål – 1900 – øvrige anlegg/LNF) 



 

I forslag til planprogram er disse temaene beskrevet: 

Hensikten med planarbeidet 

Planlagt arealbruk 

Planstatus 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 

Utredningsplikt 

Planens formål 

Områdebeskrivelse 

Alternativer 

Planavgrensning 

Nasjonale føringer 

Regionale føringer 

Kommunale føringer 

Utredningstema 

Metode 

Fremdrift 

Medvirkning og informasjon 

 

Innledning / bakgrunn 

Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52, 

bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og 

grunneier stiller seg positiv til tiltaket. Deponiet vil muliggjøre deponering av 

overskuddsmasser fra utviklingen i regionen (bolig- /næringsutbygging) i årene fremover. 

For å sikre drenerende bunnmasser i deponiet, vil det åpnes for mottak av fjellmasser fra 

utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. Ferdig opparbeida deponiområder vil reetableres 

som LNF-arealer (jord og skogbruksarealer). 

 

Beskrivelse av saken 

Deponiområdet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag 

av dyrkamark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert 

til golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom 

LNF-område i kommuneplanens arealdel (Se side 3 –antatt plangrense og 

gjeldende planstatus). Det finnes ikke registrerte områder med kvikkleire i deponiområdet. 

I forhold til Artskart (se side 4) vil deponiområde omfatte 4 registreringer med 

sopparter som er merket som LC (livskraftig) og en soppart som ikke er rødlistevurdert. 

I forhold til kulturminner (se side 5), vil deponiområde omfatte to bosettingsregistreringer 

som ikke er fredet og ett bosetting–aktivitetsområde (ID 91710) som er automatisk fredet. 

 

Vurderinger av deponiet. 

Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3. 

All masse som skal deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), 

videre inn i deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing 

ved deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot 

bebyggelsen i øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser og/eller legge 

drensrør for drenering av vann i grunnen (vann under fremtidig deponi). Bekkene i 

deponiområdet er for det meste lite vannførende. Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør 

mot nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til 1:10. Eksisterende matjord, og 

tilkjørt matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke (matjordlag) på ferdig 



oppfylte områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210. Endelig utforming av 

deponiet vil avklares, beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og 

landbruksfaglig kompetanse. Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe 

skogbruk. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007 (arealdelen er nå 

under revidering). Området er i kommuneplanen regulert til annet byggeområde merket 

Hønefoss golf, noe LNF-område og masseuttak helt i nord. I kommuneplanens arealdel er 

områdene i arealdelen som grenser til regulerte områder LNF-område i nord og friområde 

mot vest(Oppenåsen). 

 

Gjeldende reguleringsplaner er: 

Nr.306-02 Hønefoss golfbane (26.02.07) 

Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05). 

 

Juridiske forhold  

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til golf til LNF og muligheter 

for etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over.  

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på 

ny brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 

kan også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til golfanlegg. 

Det er tidligere vedtatt regulert til andre formål i kommuneplan og reguleringsplaner.  

 



Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de 

aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen kan bli en statlig regulering om dette blir 

tilstrekkelig satt i sammenheng med Ringeriksbane / E16 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er foretatt befaring av området i forkant av oppstartsmøte med ordfører og rådmann.  

Se planprogram 5.2 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeidet for Vestsiden massedeponi. 

Planområdet ligger inntil eksisterende grustak, og kan i sammenheng med dette håndtere 

både masser inn til deponering og ut med nye masser. Det er planlagt store 

samferdselsprosjekter i regionen, og dette vil kunne være et viktig deponi i den 

sammenheng. Store deler av planområdet er tidligere regulert til golf. Denne planen vil være 

i strid med kommuneplan, og det er dermed krav om å lage planprogram og 

konsekvensutredning. Det er positivt at det er tenkt etablering av landbruksjord på sikt, men 

også viktig at det foreligger plan for når deponiet skal være ferdig. 

 

 

Vedlegg 

1. Referat fra formøte til oppstartsmøte 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Innspill fra nabo 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

6. Forslag til planprogram med oversiktskart med forslag til planavgrensning.  

 

 

 

Ringerike kommune, 08,06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1105-11  Arkiv: L12  

 

Sak: 149/16 

 

Oppstart Vestsiden massedeponi Oppen gård 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi. 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for 

VESTSIDEN MASSEDEPONI. 

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng 

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16. 

6. I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i 

umiddelbar nærhet av anlegget er derfor ønskelig.  FS ber derfor rådmannen i 

samarbeid med vei/bane prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere 

overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E-16. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 21.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi. 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for 

VESTSIDEN MASSEDEPONI. 

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng 



med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16. 

6. I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i 

umiddelbar nærhet av anlegget er derfor ønskelig.  HMA ber derfor rådmannen i 

samarbeid med vei/bane prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere 

overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E-16. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

1. «Saken utsettes. 

2. Det bes om at administrasjonen utarbeider en helhetlig sak som peker på mulige 

massedeponier som er hensiktsmessig sett i lys av utbyggingen av vei/bane.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Aasens utsettelsesforslag fikk 3 stemmer (Sp og SV) og falt. 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-68   Arkiv: PLN 436  

 

 

0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh., 

eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles 

med dokumentert ikke forurensede gravemasser. 

 

4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden 

baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i 

oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det 

alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.  

 

5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende 

uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende 

innfylling av ikke forurensa gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) etter endt drift.  

Planområdet er på totalt 280 daa og omfatter fremtidig uttaksområde, dagens adkomstvei, 

rigg- og vektområdet. Eksisterende uttak er ikke innlemmet i planen, da dagens uttak og 

innfylling på eksisterende område avsluttetes i løpet av 2019. Skaaret Landskap AS vil drive 

uttaket, etter avtale med grunneier.  



- 

 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 33 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til 

masseuttak og dermed i tråd med gjeldende plan. Uttaksområde i planforslaget tilsvarer et 

volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til 66 moh, og 

minimum 0.5 m over grunnvannsnivå. Både den geohydrologiske rapporten og 

naturmangfoldsrapporten, begge utarbeidet av Cowi, fastslår at grusuttaket med etterfølgende 

innfylling av ikke forurensede gravemasser ikke vil få negative konsekvenser for Lamyra, når 

rapportenes anbefalinger følges. 

 

Temaer som i tråd med planprogrammet har blitt utredet i planprosessen:  

 Fagrapporter:  

o Hydrogeologisk konsekvensvurdering (grunnforurensning) 

o Naturmangfold (med hensynet til de miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven) 

o Arkeologisk rapport 

o Støyrapport  

 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk (friluftsområder)  

 Barn og unges interesser 

 Støy og støv  

 Trafikkforhold: massetransport og trafikksikkerhet 

 Landskapshensyn 

 

 

Bakgrunn 

Til orientering het detaljreguleringen 436 Lamoen 2 ved politisk oppstart i januar 2018 (bh. nr 

2/18). I det videre planarbeidet har det blitt vurdert at 436 Lamoen – utvidet grusuttak er et 

mer beskrivende navn, og vil være det gjeldene navnet for detaljreguleringen.   

  

Planområdet ligger på Helgelandsmoen/Lamoen. Planarbeidet skal legge til rette for uttak av 

nye grusresurser for å kunne opprettholde produksjon av jord. Uttaksområdet skal fortløpende 

tilbakefylles med ikke forurensa gravemasser til dagens nivå. Landskapsbildet vil bli noe endret 

i anleggsfasen, men tilbakeført til et ondulert terreng innafor dagens høydevariasjoner før 

beplantningen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser 

til gjenvinning.  

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter (f.eks. med hensyn til støy og støv). Tiltakets konsekvenser for Lamyra 

naturreservat er et av utredningsteamene i konsekvensutredningen.  

 

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

er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

Formannskapet vedtok 23.01.18 (bh. nr 2/18) oppstart av planarbeid, samt å sende 

planprogrammet på høring og offentlig ettersyn.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av 

det totale arealet. 

 

I delegert vedtak (bh. nr 231/18) er det fattet følgende vedtak «Rådmannen fastsetter 

planprogram, jf. pbl. § 12-9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med delegert myndighet 

fra formannskapet». 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger mellom bebyggelsen på Helgelandsmoen, Lamyra naturreservat og grensen 

mot Hole kommune. Området ligger også inntil dagens uttaks/innfyllingsområde som drives av 

tiltakshaver (Skaaret Landskap AS). Kommersiell grusdrift skal ha foregått på området siden 

midten av 60-tallet. Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i 

gjeldende kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 

ekspandert i østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i 

kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. 

 

Hensikten med planarbeidet er: å sikre nye grusressurser for jordproduksjon og tilbakefylling 

av ikke forurensede gravemasser, samt gi rammer for denne driften. 

 

Innenfor område for bebyggelse og anlegg, BRU1 og BRU2 kan det tas ut masser ned til 66 

moh., det er ikke tillatt å ta ut masser under 0.5 m over grunnvannsnivå. Totalt tilsvarer dette 

et volum på ca. 7-800 000 m3 grus. Etter at masser er tatt ut skal området tilbakefylles med 

dokumentert ikke forurensede masser til dagens nivå, dette blir nærmere beskrevet i 

driftsplanen. BRU2 i plankartet ligger i dag på ca. kote 69, og BRU1 ligger på ca. kote 70. 

Den geohydrologiske rapporten fastslår at grunnvannet i planområdet varierer noe, 

gjennomsnittlig grunnvannstand er på ca. 65,3 moh., hvor det varierer fra 64,32 til 65,69 moh. 

På side s. 17 i «Hydrogeologisk konsekvensutredning Lamyra» (vedlegg 12) finnes det 

vannstandsmålinger, samt indikasjon på strømningsretningen til grunnvannet.  

 

Grusressursen er ikke av beste kvalitet, men godt egnet til jordproduksjon. Den nordligste 

delen av planområdet er klassifisert og verdivurdert som viktig grus og sandressurs av NGU 

(Norges geologiske undersøkelse). Den sørlige delen av planområdet er vurdert til å være lite 

viktig. Klassifiseringen har en gradering fra nasjonalt viktig til nasjonalt viktig.  

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller             Skaaret Landskap AS 



- 

Fagkyndig  Guni consult, ved Gunnar Nilsen  

Eieropplysninger  Ole Gjerde er grunneier på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond 

Lyseng på gnr. 3 bnr. 45 

Arealstørrelse  Etter ny varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende 

driftsområde, veiareal og hensynsone inkludert. Planområdet har 

et totalareal på ca. 280 daa. Hvorav 260 daa er avsatt til 

råstoffutvinning, og er en naturlig utvidelse av eksisterende drift  

Arealformål Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning/innfyllingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Anleggs/driftsvei, 

annen veggrunn og del av fylkesvei 158 med gangvei 

Hensynssone (fri siktlinje, flom, høyspentledning, sikring rundt 

uttaksområdet og reliktjordbie)  

Landbruk-, natur og friluftsområde med reindrift (LNFR) 

Overordnet plan            Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype             Privat detaljregulering  

 

Utvidelsen av grusuttaket omfatter arealer som i dag benyttes til skogsdrift. Størstedelen av 

området er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden, og en liten del er tidligere tatt i 

bruk til grusuttak. Planområdet brukes til en viss grad til rekreasjonsformål i dag. Store deler 

av planområdet er avskoget, og det resterende står for tur til å bli det, noe som har før til at 

rekreasjonsverdien av området er redusert. Mot øst grenser planområdet til Lamyra 

Naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold. Det er også dokumentert viktig 

naturmangfold i området rundt. Den rødlisteartede reliktjordbien er registrert i planområdet, og 

leveområdet er beskyttet med en hensynssone (H560). 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart i målestokk 1:5000, 1. gangs behandling 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, 1. gangs behandling 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 1. 

gangs behandling  

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 21.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene er referert og kommentert i vedlegg 5.   

 

Begrenset varsling – utvidet planområdet 

På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. Det 

utvidete planområdet omfatter areal som er satt av til råstoffutvinning i kommuneplanen. 

Hensikten med utvidelsen var å lage en helhetlig plan ved å inkludere adkomstvei, rigg- og 

vektområde for masseuttaket. Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte 

parter og offentlige myndigheter, samt varslet i Ringerikes blad og lagt ut på kommunens 

hjemmeside 21.03.19. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 



- 

 
Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart markert med svart stiplet strek, 

utvidet planavgrensning er vist med skravur.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen har varslet innsigelse mot eventuelt planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. Forslagstiller har gjort 

en vurdering av dagens trafikkforhold som viser til at fylkesvei 158 har god standard på 

strekningen mellom anlegget og E-16 ved Botilrud. Trafikkavviklingen i avkjøringspunktet til 

grussuttaket/deponiet oppfattes som lite problematisk, det er registrert en påkjørsel bakfra ved 

innkjøringen til anlegget.  

 

 

Gjeldende planverk 

Størstedelen av området er i dag uregulert, og er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Eksisterende uttak, samt det utvidede 

planområdet har arealformål råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.   

 

Detaljreguleringen overlapper deler av plan «0605_345- FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- 

Botilrud», vedtatt 28.06.2012. Det skal ikke gjøres endringer eller oppheve plan «0605_345- 

FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- Botilrud». 

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen, se planbeskrivelse s. 16 for 

full konsekvensutredning.  

 



- 

Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskapsbildet Uttaksområdet er «flatt» med en marginal variasjon i høydeforskjellen 

på fra 2-5 meter. Størstedelen, 2/3, av planområdet er avskoget og på 

den gjenværende delen står hogstmoden skog. I anleggsfasen vil 

landskapsbildet bli noe endret, men vil bli tilbakeført til et ondulert 

terreng innenfor dagens høydenivå. Samlet vurderes tiltaket til å ha liten 

negativ konsekvens for landskapsbildet. 

Rekreasjonsverdi/ 

rekreasjonsbruk 

Området blir vurdert til å ha klare rekreasjonsverdier, men er relativt lite 

benyttet. Stier og veier er ikke merket med skilt. En større vei langs 

områdets ytterkant mot syd, i grensen mot Hole, synes som den mest 

benyttede til sykling, løping og ridning. Denne veien vil ikke bli berørt 

av tiltaket. Området benyttes også til orientering, men etter at skogen er 

tatt ut, er området ikke særlig interessant til dette formålet. Et par andre 

mindre stier inne i området vil bli berørt. Disse stiene blir benyttet av 

turgåere, joggere, orienteringsløpere etc. Etter at tiltaket er gjennomført 

vil det bli plantet ny skog, og arealene vil på sikt igjen kunne bli brukt til 

rekreasjon. Samlet vurderes tiltaket til å ha liten negativ konsekvens for 

rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk.  
Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det ble funnet flere automatisk fredede kulturminner innenfor 

planområdet (kullgroper). En av de tidligere registrerte kullgropene er 

ødelagt av den aktiviteten som har funnet sted, og to av de registrerte 

kullgropene er utenfor planområdet og vil ikke bli berørt. De registrerte 

gropene som vil bli berørt, vil bli søkt frigitt i planprosessen. 

Konsekvensgraden er vurdert som middels negativ.  
Forurensning 

(støy/støv) 

Det er utarbeidet støyrapport med støysonekart som viser at støybildet 

er innfor forurensingsforskriftens grenseverdier. Støyberegningene er 

gjort med det maskinelle utstyret på flat mark. I realiteten er 

sikteanleggene og rullende materiell omgitt av lagerhauger av jord og 

sand som demper støynivået ytterligere. 

Konsekvensgraden er vurdert som ubetydelig. 

 

Det er registrert akseptable verdier av nedfallsstøv. Basert på utførte 

støvmålinger forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir 

forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 

Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig.  

Hydrogeologi/ 

Grunnforurensning 

 

Grunnvannstand er styrt av nivå i elven. Det ble observert svært liten 

nedgang i grunnvannsnivå gjennom sommeren, dette antas å skyldes at 

grunnvannsmagasinet er stort og mates av nedbør og elveinfiltrasjon Det 

er vist at det foregår tilstrømming av grunnvann til Lamyra. Så lenge et 

masseuttak ikke går ned i grunnvannssonen og vann pumpes bort fra 

området, vil ikke det generelle grunnvannsnivået forandres. Ved 

utskifting av masser i området, vil grunnvannsforholdene lokalt kunne 

forandres. Omfanget av dette tiltaket er lite i forhold til alle områdene 

der det er tilstrømning av grunnvann.  
 
Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endres. Dette vil likevel kunne skje i 

mindre skala hvis tilførte masser er forurenset. For å unngå dette er det 

viktig at det er god mottakskontroll på massene som tas imot. 

Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ. 

Grunnforhold Georadarmålinger og boringer viser at det er sandige masser ned til 
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minst 8-5 m dyp. Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser for 

å vurdere stabiliteten i området. Under de sandige massene forventes det 

marine avsetninger som silt og leire. Uttaket av løsmasser vil begrense 

seg til sonen over marine avsetninger. I hovedsak vil tiltaket være en 

utskifting av masser som ikke endrer den totale vektbelastningen på 

løsmassene i området. 

Transport og trafikk Fylkesvei 158 har god standard på strekningen mellom anlegget og E-16 

ved Botilrud. Det er også anlagt separat gang- og sykkelvei med 

belysning på hele strekningen, slik at trafikksikkerheten for myke 

trafikanter er godt ivaretatt. Fylkesvei 158 har en ÅDT på 14-1500 

kjøretøy. Trafikken inn til anlegget varierer med tilgangen på masser, fra 

0 biler pr. dag til toppdager på opp mot 100 biler 

 

Trafikkberegninger utført av fellesprosjektet i forbindelse med 

planleggingen av ny E-16 og Ringeriksbanen viser også at med 

etablering av nytt kryss ved Helgelandsmoen vil redusere trafikken på 

fv. 158 i retning mot Botilrud/ Hønefoss (beregnede trafikktall).  

Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelige.  

Næringsinteresser/ 

Samfunnsmessig 

konsekvenser 

Tiltaket har positive konsekvenser for både grunneier, tiltakshaver og 

samfunnet. Dette fordi arealene utnyttes til både uttak og innfylling av 

masser som samfunnet har stort behov for. Direktoratet for 

mineralforvaltning, som overordnet myndighet, uttrykker også ønske om 

en optimal utnyttelse av ressursen. Når arealene er tilbakestilt i henhold 

til godkjent driftsplan, starter skogproduksjonen igjen. 

Konsekvensgraden er vurdert som stor positiv konsekvens.  

Naturmangfold Lamoen er en del av en større landskapsform dannet av Storelvas 

meandrerende løp, med tilhørende viktige naturtyper. Det er ingen 

registrerte naturtyper innenfor planområdet (Naturbase.no). Det ble 

heller ikke påvist noen naturtyper (etter DN-håndbok 13) under 

befaring. Like utenfor planområdet er det registrert en av Norges totalt 

to forekomster av den rødlistede og kritisk truede reliktjordbien 

(Lasioglossum quadrinotatulum). For å ta hensyn til forekomstene av 

reliktjordbie har planområdet blitt utvidet for å inkludere en hensynsone 

for reliktjordbien.  

Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 og er vurdert til 

å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer 

og arter siden all natur av verdi befinner seg utenfor regulert område. 

Konsekvensgraden er vurdert som ingen/ubetydelig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.01.2019) 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med kommuneplanens arealdel. I 

kommunedelplanens er området hovedsakelig avsatt til Landbruk- natur og friluft (LNF). En 

mindre del av planområdet (31 daa) er avsatt til råstoffutvinning.  
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Bilde 2: viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å vise hvordan planområdet ligger i 

forhold til LNF- området (grønn farge). Planområdets avgrensning er markert med lilla.   

 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015) 

Aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde.  

 Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer ressurser og 

uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning. 

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

 

Juridiske forhold  

Mineralloven  

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

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

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 

eksisterende uttaksområde, som ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning i 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete grusuttaket. Det skal 

søkes konsesjon for uttaket i henhold til Minerallovens bestemmelser, etter at 

reguleringsplanen eventuelt er vedtatt. Konsesjonssøknaden skal vedlegges driftsplan hvor 

blant annet minerallovens krav til sikkerhet i drifts og avslutningsfasen blir ivaretatt. 

Konsesjonssøknaden vil bli forelagt Ringerike kommune til uttalelse før konsesjon blir gitt. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
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detaljreguleringer. 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 skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 

I medhold av lov om naturvern av 19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det 

fredete arealet er på ca. 340 daa. Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot 

nord og ligger som sammenhengende myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er 

lagt under verneplan for myr og er del av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden 

av Storelva. Verneformålet er å bevare en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant 

vegetasjon.  

 

Kulturminnelova 

Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 ble gjennomført av Buskerud 

fylkeskommune sensommeren 2018. Det ble gjort registreringer av flere kullgroper innenfor og 

utenfor planområdet, se arkeologisk rapport vedlegg 15. Dette er automatisk fredete 

kulturminner som vil bli lagt inn i reguleringsplanen og søkt frigitt.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Kapittel 7.1 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i 

planprosessen. Det er avholdt et informasjonsmøte for grunneiere/naboer og andre interesserte 

i forbindelse med utarbeidelse av planprogram. Det vil bli avholdt et nytt informasjonsmøte ved 

offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Forholdet til gjeldene planer 

En regulering til råstoffutvinning i dette området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Ettersom det er en utvidelse av et eksisterende grusuttak vurderes tiltaket å være i tråd med 

andre overordnede føringer. Det vises til samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, av denne fremgår 

bl.a. følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.   

 
Konsekvensutredning og ROS- analyse 

Det er gjennomført en vurdering av 16 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst 

mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Det er spesielt 6 forhold som har blitt viet stor 

plass i planarbeidet:  
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 Naturmangfold (nærliggende naturreservat, og rødlista art) 

 Friluftsliv (rekreasjon) 

 Forurensning (støy/støv) 

 Hydrogeologi/grunnforurensning 

 Transport og trafikk  

 Kulturminner 

  

Naturmangfold 

I konsekvensutredningen er naturmangfold et eget utredningstema, og de miljørettslige 

prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være oppfylt. Naturmangfoldrapporten, 

vedlegg XX, fastslår at en utvidelse av masseuttaket vil føre til betydelige videre inngrep i 

Lamoen som er en del av et meandrerende elve-landskap. Videre står det at området i dag er 

sterkt redusert av eksisterende masseuttak, og videre utvidelse av masseuttaket vil derfor i 

mindre grad redusere Lamoens verdi som del av landskapskapsform, og som naturtype 

kompleks «kompleks med meandrerende elveparti, kroksjøer og dammer».  

 

Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som 

truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. I naturmangfoldrapporten 

er det listet opp anbefalinger for å ivareta naturmangfoldet best mulig. Det anbefales at det 

etableres en forsiktighetssone for naturmangfoldet mellom dagens anleggsvei og Lamyra. 

Forsiktighetssonen ligger utenfor regulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern 

bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Det er registrert arter av stor 

forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets nærhet. Planområdet har blitt 

utvidet for å inkludere en hensynsone (H560) for den rødlistede reliktjordbien.  

Friluftsliv (rekreasjon) 

Området har en betydelig rekreasjonsverdi, og det har vært tilrettelagt med stier for turgåing, 

sykkel og ridning. Da størstedelen av planområdet er avskoget grunnet hogstmoden skog er 

området lite benyttet av turgåere. Det er hovedsakelig grenseveien mellom Hole og Ringerike 

kommune som er benyttes til turformål. Denne blir ikke påvirket av tiltaket.  

 

Forurensning (støy/støv) 

Nært planområdet er det flere boliger. Innspill fra nabo viser til bekymring for støvflukt nå som 

skogen er fjernet. I konsekvensutredningen har støv fra jord- og grusproduksjon, samt 

støvflukt fra grushaugene, blitt vurdert til å være innenfor akseptable verdier. Ved behov skal 

støvflukten dempes med vann, jf. reguleringsbestemmelse § 1.3. 

 

Hydrogeologi/grunnforurensning 

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

materiell skal utstyres med absorbent, og det skal foreligge interne beredskapsdokumenter ved 

en eventuell forurensing.  

 

Uttak av sand inntil 0.5 m over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i 

reguleringsplanforslaget. Sandlaget/tykkelsen på minst 0.5 m, som vil stå urørt igjen over 

grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannet. Dette er vurdert fordi:  

1. Det er en midlertidig situasjon. Etter at grusressursene har blitt tatt ut vil det 

fortløpende bli tilbakeført ikke forurensa gravemasser.  
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2. Det er en god barriere rundt uttaket for grunnvannet. Det er plassert 

kontrollbrønner langsmed ytterkanten av uttaket for å ha god kontroll på 

grunnvannsvariasjoner mot naboeiendommer og Lamyra.  

3. Det er tilstrekkelig kvalitet på massene i den umetta sonen.  

 

Transport og trafikk  

Det fremgår fra trafikkvurderingen at tiltaket ikke vil føre til økt trafikk, men at det vil bli 

trafikk i et lengre tidsperspektiv. Transporten er for det meste lagt til Norderhovsveien Fv.158. 

Denne strekningen har god standard, med gang- og sykkeltrase med belysning. Nærhet til E16 

gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn til transport ut til forbruker. Et innspill ved 

oppstartsvarsel fremhever at fv. 158 ofte er tilsmusset som følge av grusuttaket. Ved behov 

skal veien feies, dette er sikret i reguleringsbestemmelsene § 1.6.  

 

Kulturminner 

Det ble under registeringen på Lamoen grustak, september 2018, påvist 7 automatisk fredete 

kulturminner, i form av kullgroper. Fem av disse ligger innenfor planområdet og er fordelt på 

fire lokaliteter (id 243356, 243357, 243358, 243362). I tillegg ble det kontrollregistrert to 

kullgroper. Den ene fikk ny kartfesting i Askeladden (id 45397), mens den andre (id 35376) ble 

registrert som tapt, grunnet sanduttak. Kulturminnene vil bli søkt frigitt, men skal markeres inn 

i plankartet.  

 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget sikret i plankart 

og reguleringsbestemmelser. Dette omfatter hovedsakelig risikoen for forurensning av 

grunnvann som følge av den planlagte virksomheten. Den hydrogeologiske rapporten fra Cowi 

gir klare føringer for en forsvarlig gjennomføring av både uttak av grus til et anbefalt nivå, og 

kvaliteten på de massene som skal fylles inn. Det er viktig å ha fokus på at massene er 

forhåndsgodkjent som ikke forurensa, og at det føres en aktiv mottakskontroll ved vekta og i 

utplaneringsfasen. Rutiner for oljeskift og annet vedlikehold lokaliseres til et sted som er egnet 

til formålet utenfor uttaksområdet. Støvflukt må reduseres med støvdempende midler eller 

vann. 

 

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

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt 

planprogram.  

 

Det skal foreligge en plan for tilbakeføring og revegetering av uttaksområdet før 2. 

gangsbehandling.  

 

Samla vurdering  

Rådmannen er positiv til regulering av masseuttaket med påfølgende innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser. Detaljreguleringen 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. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, 1 gangsbehandling 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 1 gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse, 1 gangsbehandling 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Samtlige uttalelser til oppstart av planarbeidet 

7. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

8. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

9. Delegert vedtak - Fastsatt planprogram 0605_436 Detaljregulering Lamoen 

10. Fastsatt planprogram 

11. ROS-analyse 

12. Fagrapport: Hydrogeologisk konsekvensvurdering Lamyra 

13. Fagrapport: Naturmangfold 

14. Fagrapport: Støyrapport 

15. Fagrapport: Arkeologi 

16. Støvnedfallsmålinger 

17. Uttalelse - Miljørettet helsevern 12.04.19 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 436 Detalj regulering for
Lamoen, utvidet grusuttak

Utarbeidet av Guni Consult/ Gunnar Nilsen 25.1.2019
Sist revidert 11 .4 .2019

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BH NR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak BH NR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak BH NR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

REGULERINGSFORMÅL
Formålet med denne planen med bestemmelser er å sikre nye grusressurser for jordproduksjon
og tilbakefylling av ikke forurensede masser, samt gi rammer for denne driften.

Området som er regulert , er innenfor den reguleringsg rense som er vist på plankartet
datert 1 1.4 . 2019
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5, 12 - 6 og 12 - 7

1. Beby ggelse og anlegg, pbl § 12 - 5 . BRU1, BRU2 og BRU3
R åstoffutvinning . Grusuttak og tilbakefylling med ikke forurensede gravemasser og
anleggsområde.

2. Samferdse lsan legg og tekni sk infrastruktur, pbl § 12 - 5 . O - SVK, SV og SVT
Anleggs/ driftsvei , annen veigrunn og del av fylkesvei 158 med gangvei.

3. Hensynssoner pbl § 12 - 6. H - 140, H - 190, H 320, H - 370 og H - 560
Hensynssoner for frisiktlinje, sikring rundt uttaksområ det, flomutsatt område,
høyspentledning og truet bieart (reliktjordbien).

4. Bestemmelse sområde pbl § 12 - 7
Regis trerte kulturminner (kullgroper) i planområdet er lagt inn i planen og markert med #1 -
# 5.

5. Landbruks , - natur - og frilufts form ål samt re indrift pbl § 12 - 5, nr.5 . LNFR
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FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 1 . Fellesbestemmelser
1 .1 Utslipp til luft
Alle utslipp fra aktiviteter innenfor planområdet skal til enhver tid ligge innenfor kravene i
forurensningsforskriftens kap.30 , og for øvrig de krav forurens ningsmyndigheten setter, og
skal kunne dokumenteres.
1.2 Støy
Støybelastning skal oppfylle til enhver tids gjeldende støykrav for øvrig industri i
retningslinje T - 1442, tabell 3 og forurensningsforskriften kap. 30 (§ 30 - 7).
Beregnet støybelastning for omgi velsene skal verifiseres dersom driftsmønsteret
endres vesentlig sammenliknet med hva som ble lagt til grunn ved gjennomførte
støyberegninger. Støy fra anlegget skal til enhver tid tilstrebes å holdes på lavest
mulig nivå så lenge dette kan gjennomføres ut en urimelige kostnader. Mobile sikteverk
og andre støyende anlegg skal alltid plasseres slik at de er mest mulig skjermet for
støy og innsyn .
1.3 Støv
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde ned fallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt
ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30 - 9.
1.4 Driftstider
Driftstidene ved anlegget er: Mandag - torsdag kl. 07.00 - 19.00. Fredager kl. 0 7.00 - 14.00
Ingen drift på lørdager og helligdager
1 .5 Automatisk fredede kulturminner
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein e tc., skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juli 1978
nr. 50 (Kulturminneloven) § 8"
1.6 Annet
Fylkesvei 158 skal ved tilsmussing/søl feies ved behov. Spesielt viktig er området der gang -
og sykkelv eien krysser innkjøringen til anlegget.

§ 2. Bebyggelse og anlegg (BRU) pbl. § 12 - 5, pkt. 1)
1. BRU 1 og 2 Råstoffutvinning
Innenfor disse områdene kan det tas ut grus til 66 moh , eller til min . 0.5 meter over
grunnvannstand. Etter uttaket skal området t ilbakefyl les med dokumentert ikke forurensede
masser.
BRU3 Andre typer anlegg.
Området BRU3 rommer dagens se rvicefunksjoner som brakkerigg, telt, vekt med vekthus og
oppstillingsplasser for b iler og annet rullende materiell som skal parkeres utenfor
uttak sområdet om natten . Nødvendige utvidelser av disse installasjonene kan skje med inn til
BYA 100 m2 i en etasje.

2. Kontroll av grunnvannsstrømmen
Fra d e nedsatte kontroll brønnene i området s kal det utføres kontinuerlige målinger det første
året. Evaluerin gen av resultatet legger så føringer for det videre måleprogrammet. K ontrollen
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skal utføres av firma med hydrogeologisk kompetanse, og rapport f ra resultatet skal sendes
Ringerike kommune/ Fylkesmannen i Oslo og Viken .
3 . Tiltak mot forurensing
Det skal e tableres en fast asfaltert plass for skiftning av olje og reparasjoner utenfor
uttaksområdet BRU1 o g 2 , i BRU3
Rullende mater iell skal utstyres med absorbent i tilfelle sla n gebrudd.
L agertank for diesel skal være godkjent , og oppstilt på en forskrift mess ig måte.
Ved behov skal støvflukt fra sikteanlegget dempes ved vann.

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( O - SV, SV og SVT ) pbl. §
12 - 5, pkt. 2
1. Vei SV
Del av eksisterende skogsbil/ anleggsvei mellom fylkesveien og områdene innenfor, mot
gren sen til Hole kommune. Grenseveien mot Hole kommune skal ikke benyttes til
anleggstrafikk.
2. Fylkesvei 158 O - SV med gangvei
Fylkesvei 158 er i planen identisk med reguleringsplanen for fylkesveien. Det er ikke tillatt
med sikthemmende tiltak innenfor frisi ktsonen .
3. Annen veigrunn SVT
På området SVT er det tillatt med parkering og oppstilling av store kjøretøy

§ 4 Hensynssoner pbl. § 12 - 6 . H - 190, H - 370 og H - 560
H - 190
Hensynssonen skal ha en min. bredde på 5 meter, og skal sikre kjøretøy og andre brukere a v
veiene mot å kjøre/gå ut i uttaksområdet. Det kan oppføres sikringsgjerde , voller og
anleggsveier på arealet. Det skal ikke tas ut masser i hensynssonen.
H - 37 0
Hensynssone høyspenningsanlegg. Etablering /flytting av faste installasjoner som vekt og
vekthu s innafor sonen må avklares med anleggseier.

§5 Landbruks natur og friluftsområde LNFR
Området er sin helhet avsatt til hensynssone, H - 560 , for å ivareta reliktjordbiene i området.
Det er ikke tillatt med noen form for aktivitet innafor sonen.

§ 6 . Bestemmelsessone pbl. § 12 - 7 , pkt. 6
De automatisk fredede kulturminnene/ kullgropene som er registrert i området , er vist på
plankartet.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL
§ 7 . Rekkefølgebestemmelser pbl. § 12 - 7, pkt. 10
Grusuttaket skal ik ke igangsettes før kullgropene er frigitt.
Innfylling av ikke forurensede gravemasser skal byggemeldes i hh til plan - og bygningslovens
bestemmelser.
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§ 8 . Bestemmelser om endring av formål over tid, etter visse vilkår
Etter hvert som grusuttak et utvides mot øst skal området tilbakefylles med dokumentert ikke
forurensede masser , for tilbakeføring av arealet til LNF område/ skog bruk.
Innfylte masser skal dokumenteres rene. Det skal i tillegg utføres mottakskontroll både i vekta
og ved utplanering . Det skal tas stikkprøver av massene for å kunne dokumentere renheten .
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1. Sammendrag

Planprogrammet ble vedta tt i januar 2018. Planen er utredet i henhold til
konsekvensutredningsforskriften § 6, vedlegg I nr. 19 og § 10 a.
Etter at planprogrammet ble vedtatt er planområdet utvidet med ca. 20 daa mot nord for å gi
uttaksområdet nødvendig tilkopling til Fv 15 8, innlemme dagens brakkerigg og vekt i planen
samt gi reliktjordbiene bedre beskyttelse med en hensynssone.
Planområdet er på 28 0 daa, og p lanen legger opp til uttak av ca. 7 - 800.000m3 grus med
etterfølgend e innfylling med ikke forurensede masser .
Utred ningen er utført i henhold til planpro grammet og det er utarbeidet fire fag utredninger
samt beskrivelse i henhold til Ringerike kommunes mal for planbeskrivelse. Innspill i
forbindelse med høringen av planprogrammet er besvart i utredningene og beskrivelse n .
Grusuttakets nære beliggenhet til Lamyra Naturreservat , og rødlistede arter i og utenfor
planområdet , er viet stor oppmerksomhet.
Både den geotekniske rapporten og naturmangfolds rapporten, begge utarbeidet av Cowi, slår
fast at grusuttaket med etterfø l gende innfylling av ikke forurensede gravemasser ikke vil få
negative konsekvenser for Lamyra, når rapportenes anbefalinger følges.
Trafikkvurderinger som følge av ny E - 16 med mulig kryss på Helgelandsmoen er også
vurdert, og det var overraskende at ny E - 1 6 med kryss på Helgelandsmoen vil gi redusert
trafikk på fv 158 forbi anlegget. Planområdet brukes til en viss grad til rekreasjonsformål i
dag. Etter at størstedelen av området er avskoget , som et ledd i den normale skogdriften, og
det resterende står for tur til å bli det, er rekreasjonsverdien av naturlige årsaker borte.
Det er utført ROS - analyse som konkludere med at tiltaket har en akseptabel risiko, når
anbefalte tiltak gjennomføres. Det viktigste tiltak et er et overvåkingsprogram for å overvåke
grun nvannsstrømmene i anleggs/ driftsperioden.
Da dagens uttak og innfylling på eksisterende område avsluttes i løpet av 2019 er det viktig
for tiltakshaver at utvidelsen ka n være på plass i løpet av sommeren/ høsten , da etterspørselen
av både grus, jord og mo ttaksplass for ikke forurensede masser er stort.

2. Bakgrunn
2.1 H ensikten med denne planen er å utvide området for grusuttaket på Lamoen/
Helgelandsmoen. Utvidelsen for grusuttaket er på totalt 260 daa , og er en naturlig utvidelse av
eksisterende drift. Etter ny varsling om utvidelse av planområdet og med eksisterende
driftsområd e, veiareal og hensynsone , er totalarealet på ca. 280 daa.
Naboer vi har vært i kontakt med sier at det har vært uttak av sand/grus på Lamoen så lenge
de kan minnes. Andre kan for telle at bestefar/oldefar har fortalt at de har tatt ut sand der i
deres tid. Det er vel rimelig å anta at området har fungert som et lokalt bygdesandtak som
lokalbefolkningen har brukt til sin bruksformål gjennom tiden e .
Kommersiell grusdrift på området b le etablert av Brødrene Lien på midten av 60 - tallet.
Skaaret Landskap AS kom inn som drivere av uttaket på midten av 90 - tallet.
Dette uttaket nærmer seg slutten , og grunneier og tiltakshaver ønsker å utvide uttaks området
til samme type drift/ aktivitet s om i dag, uttak av sand o g innfyll ing av ikke forurensede
masser , før tilbakeføring av området til opprinnelig bruk, LNF.
2.2 Forslagstiller til denne planen er Skaaret Landskap AS. Guni Consult/ Gunnar Nilsen er
engasjert som plankonsulent. Ole Gjerde er grunnei er på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond
Lyseng på gnr. 3 bnr. 45.
2. 3 Tidligere vedtak i saken: Formannskapet fattet 23.01.2018 (sak 2/18) vedtak om oppstart
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av planarbeid 0605_436 detaljregulering Lamoen, samt å legge forslag til planprogram ut til
o ffentlig ettersyn.
I delegert vedtak, sak nr . 231/18 er det fattet følgende vedtak:
Rådmannen fastsetter planprogram, pbl. § 12 - 9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med
delegert myndighet fra formannskapet. Planprogrammet legger grunnlaget for det vide re
planarbeidet. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.
2. 4 Tiltaket skal b ehandles etter konsekvensutredningsforskriften § 6, vedlegg I nr. 19 og § 10
a.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprose ss:
Varsel om planoppstart er an no nsert i Ringerikes Blad o g på kommunens hjemmeside. Varsel
datert 21.1.2018 med forslag til planprogram er også tilsendt naboer og offentlige etater og
organisasjoner. Det er avholdt nabomøte på Helgelandsmoen den 7.3.2018 .
Varsling av planutvidelse ble kunngjort i Ringerikes blad den 22.3.2019 og naboer og
offentlige etater ble varslet med brev.

4. P lanstatus og rammebetingelser (m ed vekt på avvik fra overordnet plan)

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel (KPA) for Ring erike kommune ble vedtatt 31 .1.2019 . Planområdet
ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF - område) og det er derfor ikke i samsvar
med arealformålet i KPA.

4. 2 Nasjonale mål og retningslinjer
To retningslinjer fra Miljøverndepartementet komme r til anvendelse i planarbeide t
· Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Miljøver ndepartementets T - 1442
angir kra v til hvordan støy skal behandles i arealplaner.
· Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal - og transportplanlegging.
(Miljøverndeparte mentets T - 5/93). Arealbruk og transport system skal utvikles slik at de
fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

4.3 Gjeldend e reguleringsplaner
Området er ikke tidligere re gulert.

4 .4 Tilgrensende planer
Tilgrensende plan er 0605_345 - FV 158, GS - veg Helgelandsmoen - Botilrud.
Tilgrensende innfyllingsområde ligger inne i gjeldende kommuneplan

5. Beskrivelse av p lanområdet, e ksisterende og planlagt

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger mellom bebyggelsen (Ringerike kommune) på Helgelandsmoen, Lamyra
naturreservat og grensen mot Hole kommune. Området ligger også inntil dagens
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uttaks/innfyllingsområde som driv es av tiltakshaver.

Figur 1 Planområdet er totalt på ca. 280 daa.

5 .2 Dagens are albruk
Arealene benyttes i dag til sko gsdrift. Største deler er området er avskoget og en liten del er
tidligere tatt i bruk til grusuttak .

Figur 2 Dagens situasjon i p lanområdet
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5.3 Landskap
Planområdet er et gammelt elvelandskap som er sterkt påvirket av eksisterende masse uttak og
innfylling av masser . Områd et er flatt med høydevariasjoner på 2 - 5 meter. Området er delvis
skogbevokst og delvis avskoget, beliggende m ellom Lamyra Naturreservat og
Norderhovsveien på Helgelandsmoen.

5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er gjort registreringer av flere kullgroper innenfor og utenfor plan området. Dette er
automatisk fredete kulturminner som vil bli lagt inn i reguleringspl anen og søkt frigitt.

Figur 3 Registrert område
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Figur 4 Registrerte kulturminner (kullgroper)

5.5 Rekreasjonsve rdi/ rekreasjonsbruk

Området har helt klart rekreasjonsverdier, men er relativt lite benyttet. S t ier og veier er
ikke merket med skilt. En større vei langs omr ådets ytterkant mot syd, i grensen mot
Hole , synes som den mest benyttede til sykling, løping og ridning. Denne veien vil ikke
bli berørt av tiltaket.
Området benyttes også til orientering, men etter at skogen er tatt ut, er området ikke
særlig interessant til dette formålet, før ny vegetasjon er på plass igjen.

Figur 5 Avskoget område
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Figur 6 «Grenseveien» mot Hole

Et par andre mindre stie r inne i området vil bli berørt . Disse stiene blir benyttet av
turgåere, joggere, orienteringsløpere etc.

Figu r 7 Tursti
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Utafor det planlagte uttaksområdet imot øst, ligger det ei modellflystripe. Flystripa vil
ikke bli berørt av tilt aket og adkomsten til stripa vi l bli som i dag .

Figur 8 «Flystripa»

5. 6 Landbruk
Det planlagte uttaksområdet ligger i et LNF omr åde/skogbruk . Som det fremgår av figur
2 er mesteparten av området avskoget og den resterende delen ca. 80 daa er g ran/
furuskog med høy hogstklasse. Se figur 7 og 9.

Figur 9
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5.7 Trafikkforhold
Planområdet vil ha sin adko mst fra fv.158 i samme avkjøring som dagens anlegg, videre
på dagens driftsvei / innfyllingsområde frem til det nye uttak sområdet.
Fv 158 har i dag en trafikkmengde på ÅDT 14 - 1500 . Dette er beregnede trafikktall. Det
er etablert forbikjøringslomme på utsiden av kjørefeltet i retning mot H elgelandsmoe n.
Også i fremtiden v il massetransport for e gå på strekningen Botilrud - innkjøringen til
anlegget.
Fylkesveien har god standard på denne strekningen , hvor det også er an lagt separat
gang - og sykkelvei med belysning, slik at trafikksikkerheten fo r myke trafikanter er
godt ivaretatt. Fylkesveien er skiltet med en hastighet på 60 km/t frem til ca. 50 meter
før avkjøringen til anlegget, hvor hastigheten er satt til 50 km/t. Veien er ikke skolevei.
Etter at Kirkeskolen på Norderhov ble nedlagt fraktes skolebarna fra Helgelandsmoen
med skolebuss til Benterud skole . Det er så vidt oss bekjent bare registret en ulykke ved
innkjøringen til anlegget, januar 2019. Det er god oversikt i krysset og det er lagt inn
frisiktlinjer i planen. D et er ikke registre t nevneverdige problemer med
trafikkavviklingen selv på dager med stor trafikk inn til anlegget.

Figur 10 Fv 158 med separat gangvei og paseringslomme

5.8 Barns interess er
Det er ikke registrert spesielle interesser for barn og unge i det plan lagte uttaksområdet,
foruten de generelle frilufts/ rekreasjonsinteressene som er der.

5.9 Teknisk infrastruktur
Anlegget har lite teknisk infrastrukt ur. Avløp fra kontor brakke med spiserom går til
lukket anlegg . Riggen er tilkoplet offentlig vann.
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Fi gur 11 Kontor og spisebrakke

Figur 12 Innkjøringen med vekt

5.10 Støyforhold
Det for e går ikke knusing av stein på området. Maskinelt utstyr for harping og sikting av
jord og grus og diverse hjullastere og gravemaskiner genererer noe støy . Det er
utarbei det støyrapport med støysonekart som viser akseptable støyutslipp innafor
forurensings forskriftens grenseverdier for boliger. Støyberegningene er gjort med det
maskinelle utstyret på flat mark. I realiteten er sikteanleggene og rullende materiell
omgitt av lagerhauger av jord og sand som demper støynivået ytterligere. Se
nedenforstående figurer.
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Figur 13 Sikteverk

5.11 Luftforurensing
Den største kilden til luftforurens ing er støv fra jord - og grus produksjonen (sikting/
harping) samt støvflukt fra grus haugene. Ved behov dempes støvflukten med vann.
D et er utført støvmålinger som viser akseptable verdier , innenfor
forurensningsforskriftens krav.

Figur 14 Grus til jordblandingen

5.12 Grunnforurens ing
Det e r ikke registrert grunnforurens ing som følge av d agens drift på området.
Alle masser som tas inn for deponering er forhåndsklarert / dokumentert som ikke
forure nsede . Masser som ikke kan dokumenteres tas ikke imot. Det for e tas en
mottakskontroll når massene kommer til anlegget , ved vekta , og så e n visuel l kontroll
ved utplanering / dosing av massene. Fremtidig mottak vil følge de samme prosedyrer.
Internkontrollsystemet ivaretar disse prosessene.
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5.13 Næring / Sysselsetting
Anlegget sysselsetter totalt ca. 10 personer , litt varierende med årstiden. I til legg
kommer personer som er engasjert på transportsiden .

5. 1 4 Ressursen/ Massebehov
M assene på Lamoen har ikke topp gruskvalitet, men grusmassene har meget god
kvalitet til det formålet Skaaret Landskap bruker de til , jordproduksjon. Ressursen er på
ca. 7 - 800.000 m3. Grusen blandet med kompost, myr og egnede humusmasser som med
Skaarets resept blir glimrende jord , til både anlegg og spesialprodukter til golf og
fotballbaner. Etterspørselen er stor.
K ombinert med mottak av ikke forurensede gravemasser , for deponering i de n uttatte
delen av grustaket, gir konseptet et praktisk, økonomisk og miljømessig godt opplegg.
Også for grunneier som først tar ut virket, så grus en, så innfylling av ikke forurensede
masser for tilbakefø ring av arealene til LNF område , før nye t rær plantes , er dette god
arealutnyttelse. Behovet for deponering av masser er også stort. Massene kommer
hovedsak elig fra store seriøse aktører i anleggsbransjen.

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Den planlagte arealbruken er som tidligere nevnt uttak av grus for jordproduksjon, og
etter endt uttak, in nfylling av ikke forurensede gravemasser , før arealene tilbakeføres til
skogbruk

6.1.1 Reguleringsformål
Reguleringsformålene i planen vil være bebyggelse og anlegg, samferdselsa nlegg,
landbruk s - natur og friluftsområde , hensynssone r og bestemmelseområder.

Figur 15 Reguleringsplanen
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6.2 Gjennomgan g av reguleringsformål ene

6.2.1Bygg og a nleggsområde/ råstoffutvinning
Området BRU1 og BRU2 er uttaksområdene på ca. 260 d aa. Uttak p lanlegges til max
66 moh eller min. 0, 5 m over grunnvannstanden . Beregnet volum er på ca. 7 - 800.000 m3 .

Område BRU 3 er areal for kontorbrakke, vekt og oppstillingsplass for maskinelt utstyr etc.
Det skal ikke tas ut masser på området.

6.2.2 Samferdse lsan legg
O - SV er del av fylkesvei 158, kopiert og lagt inn identisk med veien slik den er i
veivesenets reguleringsplanen for fylkesveien. Planen er påført frisiktlinjer.
Veien SV er del av hovedanleggsveien inn i omr ådet. Veien fortsetter videre sør for uttak s -
området og er «grens e vei» mot Hole kommune .
SVT er parkeringsareal og oppstillingsplass for tunge kjøretøy

6.2.3 Landbruks - natur og friluftsområder
Hele arealet er langt som hensynssone (H - 560) for å ivareta og sikre reliktjordbiens
t ilholdssted.

6. 2.4 Hensynssone r
Det er lagt en egen hensynssone (H - 190) som sikri ngssone langs veien e mot vest , syd og øst i
u ttakso mrådene BRU1 og BRU2 . Sikringssonen på 5 meter vil gi en nødvendig avstand
mellom veien og uttaket , for etablering av nødvendige sikring stiltak, som voller og/ eller
gjerde etter behov. Hensynsone n H - 370 markerer arealene under høyspentlinja som krysser
området lengst i nord. Frisiktlinjer i påkjøringen til fv 158 (H 140) og flomutsatte områder i
planen (H 320) er også markert med egne hensynssoner.

6.2.5 Bestemmelsesområder
K ullgropene innenfor planområdet er vist på plankartet. Det er lagt bestemmelsessoner
rundt k ullgropene som i planprosessen vil bli søkt frigitt .

6.3. Annen planinfo
Planområdet er et rent uttaksområde for grus me d e tterfølgende innfylling av ikke forurensede
gravemasser. Eksisterende veisystem for dagens uttaks/ innfyllingsområde skal benyttes. Det
samme gjelder vekt og vektbygg, og brakkeriggen med vann, toalett, kontor og
oppholds/spiserom for ansatte. Det ska l søkes konsesjon for uttaket i henhold til
Minerallovens bestemmelser. Konsesjonssøk naden skal vedlegges driftsplan hvor blant annet
minerallovens krav til sikkerhet i d rifts og avslutningsfasen blir ivaretatt . Konsesjonssø knaden
vil bli forelagt Ringe r ike komm une til uttalelse før konsesjon blir gitt.

6.4 Overvåk ingsprogram
De t blir etablert et program for å overvåke grunnvannsstrømmene i uttaksområdet. Det skal
inngås kontrakt med Cowi , som skal forestå arbeidet. Det første året blir det kontinuerli ge
målinger. Etter et t år blir resultatene av målingene evaluert, og danner så grunnlag for
måle frekvensen i den vider e overvåkingen .

6.5 Risiko - og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet en ROS - analyse som konkluderer med at tiltaket , slik det er planlagt med
overvåk ingsprogram , har en akseptabel risiko.
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6.6 Fagutredningene
Det er utført tre fagutredninger; hydrogeologi, naturmangfold og støy. Resultater fra tidligere
utførte støvmålinger er også vedlagt. Øvrige utredninger i beskrivelsen er i henhold til
planprogrammet og oppstartmøtet. Ringerike kommunes mal for planbeskrivelsen er benyttet
for relevante temaer. Også planbestemmelsene er i henhold til kommunens mal.

7 . Konsekvensvurder ing

7.1 Forholdet til konsekvensutredningsforskriften .
Da det planlag te tiltaket ikke er i s amsvar med arealformålet i kommuneplanen, og planen
vurderes å kunne ha stor innvirkning på miljø og samfunn, må det gjennomføres en
reguleringsprosess med konsekvensutredning (KU), jfr konsekvensutredningforskriftens § 6,
vedlegg I nr. 19 og § 10 a. Planprogram er utarbeidet i henhold til Pbl § 4.1 , og godkjent.

7.2 0 - Alternativet
0 - alternativet innebærer å ikke gjennomføre tiltaket. I dette tilfellet betyr det en drift som i
dag, fram til ressursen i dagens uttaksområde er fullt utnyttet, og godkjent innfylling av
masser er avsluttet. Dette vil skje i løpet av en 1 års tid avhengig av markedet. Konsekvensen
av dette blir:
- Tap av 10 - 12 arbeidsplasser + tap av lokale transportoppdrag .
- Store utfordringer for Skaaret Landskap, so m en ledende jordprodusent i
hovedstadsregionen.
- T ap for samfunnet ved at tilgangen på spesialjord reduseres.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

Her vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser for
natur, miljø o g samfunn beskrives .
Konsekvensene vurderes etter en syvdelt skala opp mot 0 - alternativet (ingen utvidelse av
uttaket)

Stor positiv konsekvens (+3)
Middels positiv konsekvens (+2)
Liten positiv konsekvens (+1)
Ingen/ubetydelig konsekvens (0)
Lit en negativ konsekvens ( - 1)
Middels negativ konsekvens ( - 2)
Stor negativ konsekvens ( - 3)

8.1 Overordnede planer
Utvidelsesområdet ligger ikke inne i gjeldende kommuneplan, men dette er vurdert i den
forutgående prosessen, og behandlingen av planprogr ammet. Trasevalget for ny E - 16 og
Ringeriksbanen er nå valgt og planforslaget er ikke i konflikt med disse trasevalgene.

Virkning/k onsekvens / i forhold t il overordnede planer: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.2 Landskap
Uttaksområdet er « flatt» med en margi nal variasjon i høyde forskjell en på fra 2 - 5 meter .
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Størstedelen, 2/3deler av arealet er avskoget og på den gjenværende delen står det hogstmoden
skog. Landskapsbildet vil bli noe endret i anleggsfasen, men tilbakeført til et ondulert terreng
innafor dagens høydevariasjoner før beplantningen.

Figur 16 Dagens landskap

Virkning/konsekvens/ for landskapsbildet : liten negativ konsekvens - 1

8.3 Ku lturminner og kulturmiljø
Den arkeologiske rapporten viser at det er gjort flere nye registreringer av kullgroper i nnafor
d et søkte planområdet. Kullgropene er vist på reguleringsplanen. Ei av de tidligere registrerte
gropene er ødelagt med den aktiviteten som har funnet st ed og to av de nyregistrerte gro pene
ligger ute n for uttaksområdet og vil derfor ikke bli berørt. De registrerte gropene som vil bli
berørt , vil bli søkt frigitt i planprosessen. En frigivelse er en forutsetning for å gjennomføre
prosjektet.

Virkning/konsekvens/ for k ulturminner/ kulturmiljø: Middels negativ konsekvens - 2

8.4 Forholdet til kravene i Naturmangfoldloven
Det er utarbeidet egen fagrapport for naturmangfoldet i og rundt planområdet. Det ble ikke
funnet viktige naturtyper på omr ådet og rapporten sier blant annet :
Det er ingen registrerte naturtyper innenfor planområdet (Naturbase.no). Det ble heller ikke
påvist noen naturtyper (etter DN - håndbok 13) under befaring.
Like utenfor planområdet er det registrert en av Norges totalt to forekomster av den
rødlistede og kritisk truede reliktjordbien ( Lasioglossum quadrinotatulum ).
For å ta hensyn t il forekomstene av reliktjordbie anbefales en forsiktighetssone (figur 9) i det
videre planarbeidet og driften av anlegget. Forsiktighetssonen vist i figur 9 ligger utenfor
regulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern bevisstgjøring for fr emtidig drift
og bruk av masseuttaket. Denne forsiktighetssonen består i all hovedsak av eksisterende
vegkant med tilhørende kantsoner, og må i den videre driften ivaretas for å unngå ødeleggelse
av reliktjordbiens leveområder her. Rent praktisk innebærer dette i fremtiden å unngå og
utvide veien massene fraktes ut via, og beskytte vegkanten her fra ødeleggelse. Dersom
forsiktighetssonen blir ivaretatt, er det lite trolig at utvidelse av masseuttaket vil påvirke
forekomstene av reliktjordbie negativt.
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Etter planutvidelsen er det nå lagt inn en hensynssone (H 56 0) i det aktuelle området.
Både grunneier og tiltakshaver er godt kjent med hvor biene holder til, og dette området vil
ikke bli berørt av det nye uttaket, og heller ikke av aktiviteten inne på det øv rige området.
Ansatte er informert om forholdet, slik at hensyns sonen blir kjen t for alle , og ivaretatt på best
mulig måte.
Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens paragraf 8 - 12 og prosjektet er vurdert til å
ikke være i strid med forvaltningsmålen e for naturtyper, økosystemer og arter.
Det er også verd å merke seg at rapporten sier at det er grusvirksomheten som har skapt bienes
levested, og at opphør av virksomheten i fremtiden kan være en trussel mot arten.

Figur 17 Bienes tilhold s sted

Virknin g/konsekvens/ for naturmiljø : Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.5 Hydrogeologi/Grunnforurensing
På grunn av uttaksområdet s beliggenhet inntil Lamyra naturreservat , er det stilt krav om og
utarbeidet en hydrogeologisk rapport. Rapporten er utarbeidet av Cowi.
Et utdrag fra rapporten er tatt inn her.

I foreliggende dokument vurderes tiltakets konsekvenser for grunnvann og vannstand i Lamyra.
Grunnforholdene er undersø kt for å få et bedre grunnlag fo r å vurdere konsekvensene av ønsket tiltak og for å få
anslag a v ressursgrunnlaget.
Det er gjort georadarmålinger for å få oversikt på løsmassefordelingen og det er satt ned brønner der det er logget
grunnvannsnivå over tid. Samtidig med logging av grunnvannsnivå , er det også logget vannstand i Lamyra.
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Figur 18 Borebrønnenes plassering

Vurdering av konsekvenser
Lamyra
Vannstanden i Lamyra ser ut til å korrespondere med grunnvannsnivået i området. I området ansees det ikke å
være grunnvannsressurser som kan benyttes til storskala vannforsyning. Mot dypet blir l øsmassene mer finkornet
og får dermed lavere uttakskapasitet. Lokalt kan det forekomme lommer med mer egnet materiale mot dypet, men
dette er ikke påvist i denne undersøkelsen. Det er elveavsatte løsmasser i et stort område. Dette ser ut til å være et
stor t sammenhengende grunnvannsmagasin. Grunnvannstand er styrt av nivå i elven. Det ble observert svært liten
nedgang i grunnvannsnivå gjennom sommeren, dette antas å skyldes at grunnvannsmagasinet er stort og mates av
nedbør og elveinfiltrasjon. Så lenge et masseuttak ikke går ned i grunnvannssonen og vann pumpes bort fra
området, vil ikke det generelle grunnvannsnivået forandres. Det er vist at det foregår tilstrømming av grunnvann
til Lamyra. Dette er grunnvann som trolig nydannes både i massetaket og i ter renget i sør. Ved utskifting av
masser i området, vil grunnvannsforholdene lokalt kunne forandres. Tilføring av mer finkornet materiale vil føre
til at grunnvannstanden bygger seg høyere opp. Den totale avrenningen er ikke vurdert til kunne endres som følg e
av dette. Den eventuelle endringen vil i tillegg kun gjelde et lite område i Lamyra sitt nedbørsfelt. Omfanget av
dette tiltaket er lite i forhold til alle områdene der det e r tilstrømning av grunnvann.
Vannkvalitet
Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endr es. Dette vil likevel kunne skje i mindre skala hvis tilførte masser er
f orurenset. For å unngå dette er det viktig at det er god mottakskontroll på massene som tas imot. I 2014 ble det
gjennomført en undersøkelse av vannkvaliteten i Lamyra. Undersøkelsen ble gjort etter en politianmeldelse mot
Skaaret Landskap AS (Politiref. 12501668 408/14 - 13). I denne undersøkelsen ble det ikke avdekket forurensing
til grunn eller vann. Bruk av maskinelt utstyr medfører alltid en risiko for søl og lekkasjer av primært ol jerelaterte
produkter. Ved utvidelse av anleggsområdet vil den potensielle risikoen øke. Dette må kompenseres ved
tiltaksplaner om uhell skulle skje. Uttaksnivået for løsmasser må begrenses til sonen over grunnvannet. Den
umettede sonen som er viktig for å verne grunnvannskvaliteten vil være liten i et avgrenset tidsrom. Det tas ut
masser ned til ønsket dyp, og deretter er det forventet at det fylles inn rene masser i kort tid etterpå. Dermed vil
den umettede sonen igjen øke. Det anbefales også at grunnvann snivå og kvalitet overvåkes ved bruk av brønnene
Br1 til Br4. Disse brønnene er plassert i 26 LAMYRA - HYDROGEOLOGISK KONSEKVENSVURDERING
AV MASSETAK ytterkant av tiltaksområdet og er egnet til å holde kontroll på hva som drenerer ut av området.
Andre konsek venser
Georadarmålinger og boringer viser at det er sandige masser ned til minst 8 - 15 m dyp. Det er ikke gjennomført
geotekniske undersøkelser for å vurdere stabiliteten i området. Under de sandige massene forventes det marine
avsetninger som silt og le ire. Uttaket av løsmasser vil begrense seg til sonen over marine avsetninger. I hovedsak
vil tiltaket være en utskifting av masser som ikke endrer den totale vektbelastningen på løsmassene i området.
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Virkning/konsekvens / for hydrogeologien/ grunnforurens in g: l iten negativ konsekvens - 1

8.6 Støyforurensing
Det er utarbeidet støyrapport med støysonekart som viser at støybildet er innfor
forurensingsforskriftens grenseverdier. Støyberegningene er gjort med det maskinelle utstyret
på flat mark. I realiteten er sikteanleggene og rullende materiell omgitt av lagerhauger av jord
og sand som demper støynivået ytterligere.

Virkning/konsekvens/ støyforurensing: ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.7 Luftforurensing/ støv
Den største kilden til luftforurensning er støv fra jord og grus produksjonen (sikting/ harping)
samt støvflukt fra grushaugene. Ved behov dempes støvflukten med vann.
Det er utført støvmåling som viser akseptable verdier, innenfor forurensingsforskriftens krav.

Virkning/konsekvens/ luftforurensing: in gen/ ubetydelig konsekvens 0

8.8 Rekreasjons interesser/ rekreasjonsbruk
Det er ikke registrert spesielle interesser for bruk av området til rekreasjon og fri luftsliv . Det
er imidlertid klart at området benyttes til turgåing, jogging, og ridnin g. B ruken a v området til
disse aktivitetene er avhengig av at området er skogbevokst. Når det nå har vært en hogst på
deler av området, og at resten vil bli tatt i en nær framtid uavhengig av det søkte tiltaket, må
area let ses på som lite interessant som r ekreasjonsområde. Etter at tiltaket er gjennomført vil
det bli pl antet ny skog , og arealene vil på sikt igjen kunne bli brukt til rekreasjon.

Virkning/konsekvens/ for rekreasjon/ friluftsliv: Liten negativ konsekvens - 1

8.9 Trafikkforhold
Dagens situasjo n

Fylkesvei 158 har god standard på strekningen mellom anlegget og E - 16 ved Botilrud. Det er
også anlagt separat gang - og sykkelvei med belysning på hele stre kningen, slik at
trafikksikkerheten for myke trafikanter er godt ivaretatt. Fylkesveien er skiltet med en
hastighet på 60 km/t frem til ca. 50 meter før avkjøringen til anlegget, hvor hastigheten er satt
til 50 km/t. Etter at Kirkeskolen på Norderhov ble nedlagt fraktes skolebarna fra
Helgelandsmoen med skolebuss til Benterud skole.
Fylkesvei 158 har e n ÅDT på 14 - 1500 kjøretøy. Trafikken inn til anlegget varierer med
tilgangen på masser, fra 0 biler pr. dag til toppdager på opp mot 100 biler.
Avkjøringsforholdene fra fylkesveien er oversiktlig og det er også anlagt en høyre
forbikjøringslomme. Trafikkav viklingen i avkjøringspunktet oppfattes som lite problematisk ,
det er registrert en påkjørsel bakfra ved innkjøringen til anlegget (Ring Blad januar 2019)
Ny E - 16 og nytt kryss på Helgelandsmoen
Trafikkberegninger utført av fellesprosjektet i forbindelse m ed planleggingen av ny E - 16 og
Ringeriksbanen viser også at med etablering av nytt kryss ved Helgelandsmoen vil redusere
trafikken på fv 158 i retning mot Botilrud/ Hønefoss. Det presiseres fra Fellesprosjektet at
dette er beregnede trafikktall og at det i kke er utført kontinuerlige tellinger. De sier videre at
modellberegningene viser, at det med ny E - 16, og kryss på Helgelandsmoen, ikke vil gi noen
reduksjon av betydning i trafikkmengden på fv 158 retningen mot Hønefoss.
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Det er også overveiende sannsynli g at uttaket vil være avsluttet når ny E - 16 , med eller uten
kryss , blir en realitet.

Figur 19 Fv 158 ved innkjøringen til anlegget
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Figur 19 Fra fellesprosjektets trafikkanalyse

Med henvisning til denne rapporten:
https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ ringeriksbanen - og -
e16/reguleringsplan/horingsdokumenter - reguleringsplan/teknisk - dokumentasjon - av -
planforslaget/fagrapport - transport - og - trafikk.pdf
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Figur 21 Innkjøringen til anlegget med vekta

På bakgrunn av de ovennevnte trafikktall gjøres e n enkel venstresvingvurdering.
Da det ikke er gjennomført hverken trafikktellinger eller timetellinger er disse trallene
skjønnsmessig beregnet.
Max timetrafikk (A+B) er satt til 150 biler. Max biler i venstresvingen pr time (Bv) inn til
anlegget er satt t il 20 biler.
Disse tallene satt inn i diagram for vurdering av behovet for venstresvingfelt gir dette
resultatet.
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Figur 22 Vu rderingsskjema for venstresving felt

Det er ikke behov for venstresvingfelt.

Virkning/konsekvens/ for Trafikkforholdene: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.10 Barns interesser
Det er ikke registrert spesiell bruk av arealene til aktiviteter knyttet til barn. Barns bruk av
arealene har nok vært i forbindelse med bruken til friluftsformål. Da området er helt flatt, og
avskoget er det rimelig å anta at arealene nå er lite attraktive til turformål selv uten at det
planlagte tiltaket blir gjennomført. Tiltaket vil forsinke fremtidig bruk av arealene med 10 - 15
år.

Virkning/konsekvens/ for barns interesser: Liten negativ konsekvens - 1

8.11 Jordressurser/landbr u k
Tiltaket berører ikke dyrket mark. Størstedelen av arealet er avskoget, og det resterende
arealet står for tur til å bli avskoget. Tiltaket gjør at skogproduksjonen blir forskjøvet ,
«forsinket» med den tiden anleggsperioden varer, c a 10 - 15 år .

Virkning/konsekvens/ for Jordressursen: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.12 Teknisk infrastruktur
Tiltaket betinger ingen endringer eller supplement i den eksisterende tekniske infrastrukturen,
hverken når det gjelder vann, avløp eller veier o g adkomst.

Virkning/konsekvens/ for infrastrukturen: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Tiltaket har ingen negative økonomiske konsekvenser (utgifter) for Ringerike kommune.
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Virkning/konsekvens/ for kommunal økonomi : Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.14 Konsekvenser for næringsinteresser / samfunn
Tiltaket har positive konsekvenser for både grunneier, tiltakshaver og samfunnet. Dette fordi
arealene utnyttes til både uttak og innfylling av masser som samfunnet har stort behov for.
Direktoratet for mineralforvaltning, som overordnet myndighet, uttrykker også ønske om en
optimal utnyttelse av ressursen. Når arealene e r tilbakestilt i henhold til godkjent driftsplan ,
starter skogproduksjonen igjen.

Virkning/konsekvens/ for næringsinteresser: Stor positiv konsekvens +3

8.15 Interessemotsetninger
D et er gjennom hørings og planprosessen ikke framkommet indikasjoner på
interessekonflikter i området. Fagutredningene viser også at når tiltaket gjennomføres som
planlagt blir både naboer og nat urverdier lite berørt .

Virkning/konsekvens/ Interessemotsetninger: Ingen/ ubetydelig konsekvens 0

8.16 Avveining av virkninger
Et hvert naturinngrep h ar større eller mindre konsekvenser for natur og samfunn. Ofte
negative konsekvenser for n aturen , og positive konsekvenser for samfunnet . I denne saken er
de positive virkninger for samfunnet stor e , samtidig som de negative virkningene er
akseptable.
Forutsetningen for at de negative virkningene kan sies å være akseptable , er at forslag og
anb efalinger følges opp slik de er beskrevet i den hydrogeologiske rapporten og
planbestemmelsene.

8.17 ROS - analysen
Både risikovurderingen og fagutredningen viser at det er den mulige grunnforurensningsfaren
som gir tiltakets største risiko. Denne risikoen reduseres ved de tiltak som er skissert i
fagrapport, planbeskrivelsen og planbestemmelsene. Øvrige risikofaktorer er beskjedne.
Samlet sett anses tiltakets risiko å være innenfor akseptable grenser.

9 . Innkomne innspill

9.1 Innkomne merknader

Det er innk om met 9 kommentarer/ merknader til planinnspillet ved 1. gangs varsling/
annonsering.
Etter ny annonsering av utvidelsen av planområdet den 22.3.2019 er det innkommet 7
merknader/ innspill , fra Buskerud fyl keskommune, Statens vegvesen, Norges Vassdrags - o g
energidirektorat (NVE) , Fylkesmannen i Oslo og Viken og Direktoratet for
Mineralforvaltning, som alle også har kommet med innspill til første gangs varlingen. Nye
merknader er fra Ringerike Idrettsråd og Eiliv Kornkveen.

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i O slo og Viken 20.3.18 og

11.4.19
2 Buskerud fylkeskommune 20.318 og
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10.4.19
3 Statens vegvesen 28.2.18 og

25.3.19
4 Direktoratet for mineralforvaltning 27.2.18 og

12.4.19
5 Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) 21.3.18 og

4.4.19
6 Ringerike kommu ne - Kommuneoverlegen 22.3.18
7 Hole kommune 3.4.18
8 Moe Gård/ Beate Moe Haugen Brørby 19.3.18
9 Pål Heimdal 19.3.18
10 Eiliv Kornkveen 11.4.19
11 Ringerike Idrettsråd 11.4.19

9.2 Tiltakshavers kommentarer til merknadene

Oppsummering av uttalel ser /merknader Forslagsstillers kommentar

1. Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til
landskap, naturmangfold, friluftsinteresser,
vassdrag, samt støy, støv og andre utslipp
blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med
nasjonale føringer. For å få en helhetlig
plan for området anbefaler vi at
planområdet blir utvidet til også å omfatte
eksisterende uttak.
Fylkesmannen har begrunnet dette med at
uttaksområdet grenser inntil Lamyra
naturreservat og at det er registrert flere
rødlistede arte r som er kritisk truet i
området. Fylkesmannen ber også om at
vassdragsinteressene blir synliggjort og
ivaretatt. Det samme gjelder overvann og
avrenning fra området.

Ved utvidet varsling viser Fylkesmannen
til merknaden av 20.3.18 og gjentar
spesielt forh oldet Storelva, naturreservatet
og det dokumenterte naturmangfoldet av
nasjonal interesse.

Vi mener at planen med bestemmelser slik de
er utformet, ivaretar de innspill/ ønsker
Fylkesmannen beskriver i sin uttalelse. Det er
utarbeidet fire fagrapporter. Den
hydrogeologiske rapporten vurdere og beskrive
uttakets innvirkning på grunnvannsstrømningen
i uttaksområdet og områdene rundt, inklusive
Lamyra. Konklusjonen er at tiltaket ikke i
vesentlig grad vil påvirke
grunnvannsstrømmene i og rundt tiltaket.
Utvi klingen vil overvåkes utover i
uttaksperioden i et eget
miljøovervåkningsprogram. Fagrapportene for
naturmangfold og støy viser heller ikke
uakseptable konsekvenser for naturmiljøet
og/eller samfunnet. Det er også gjennomført
arkeologiske undersøkelser. Se kommentarer til
fylkeskommunen. Fagrapportene utarbeides av
fagkyndig etter befaringer i området.

Ved utvidelsen av planområdet er spesielt
reliktjordbien ivaretatt med hensynssone.

2. Buskerud fylkeskommune

Inne i planområdet er det registrert to

De utførte arkeologiske undersøkelsene viser at
det registrert flere nye kullgroper innafor
planområdet og to utenfor. Ei av de tidligere
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kullg roper. Kullgroper er automatisk
fredete kulturminner jf.
Kulturminnelovens § 4b. Lidar - bilder fra
området viser at det trolig i alle fall er
ytterligere 2 - 3 kullgroper inne i
planområdet som ikke er registrert. Vi må
derfor foreta en registrering før vi ka n
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 foretas på varselstadiet for å
unngå kon flikter senere i planprosessen.
Slike registreringer må foretas på bar og
frostfri mark. Utgifter til slik granskning
må dekkes av tiltakshaver jfr. Lovens § 10.
I brev av 10.4.19 sier fylkeskommunen av
det ikke er registrert automatisk fredet e
kulturmi nne r i det utvidede planområdet,
og at de derfor ikke har merknader til
planutvidelsen

registrerte kullgropene er gått t apt. Kullgropene
er lagt inn på plankartet og vil bli søkt frigitt i
løpet av planprosessen.

3. Statens vegvesen
Regulering av ny virksomhet medfører
vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de trafikkmessige
virkningene av planen må dokume nteres
nærmere. Forholdet til
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for
myke trafikanter (herunder skoleveger) må
avklares. I den grad planarbeidet medfører
nødvendige endringer av veg – og
trafikkforhold på riks – eller fylkesveger
må dette tas vare på i pl anarbeidet.
Trafikkanalysen må også belyse denne
planen i forhold til:
- Andre reguleringsplaner i område.
- Med og uten kryss på E16 på
Helgelandsmoen.
- Sammenheng med masseforvaltning
og/eller begrensning i uttaksområdet.
Det er i dag er det en passerin gslomme ved
innkjøring til området. Denne løsningen er
trolig ikke tilfredsstillende.
Vegvesenet peker også på at planen må
ivareta en tilfredsstillende
overvannshåndtering, at byggegrenser til

Utvidelsen i seg selv fører ikke til økt trafikk -
belastning. Trafikkmengden styres av
massetilgangen/ markedet.
Hele veitraseen mellom E - 16 og Lamoen har
god standard med separat gang - og sykkelvei
og belysning. Strekningen er ikke skolevei etter
at Kirkeskolen ble nedlagt og barna fra
He lgelandsmoen fraktes med buss til Benterud
skole. Hastigheten på strekningen er 60 km/t til
femti meter før avkjøringen til anlegget, hvor
hastigheten er satt ned til 50 km/t.
Utkjøringen fra anlegget til fv 158 er
oversiktlig og dagens passeringslomme på
høyre side fungerer fint. Trafikktall fra
Fellesprosjektet viser at trafikken forbi anlegget
ikke øker ved etableringen av ny E - 16 med
kryss på Helgelandsmoen.
Det anses derfor ikke nødvendig med
venstresvingfelt i avkjøringen til anlegget.

Plangrensen er satt i senterlinjen av fv 158.
Vegvesenets reguleringsplan , 0605_345 , for FV
158, GS - veg Helgelandsmoen - Botilrud er
kopiert inn i planen. G ang og sykkelvegen
berøres ikke av planen. Frisiktlinjer er lagt inn i
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riks - og fylkesveger må overholdes og at
tiltak for hindre til smussing av
fylkesvegen må ivaretas.
I brev av 25.3.19 peker vegvesenet på at
utv idelsen berører fylkesveg 158, hvilke
krav som det stiller til annet trafikkareal
utenfor vegkant , og at frisiktlinjer må tas
inn i planen.

planen

4. Direktoratet for
mineralforvaltning

DMF er generelt positiv til at området
reguleres til masseuttak. Dette er viktig for
å sikre at alle interesser blir hørt og at det
gjennomføres en forutsigbar og god
utvikling for eksisterende drift. Det er
viktig at ressursene utnyttes så optimalt
som m ulig, det vil si både i volum og
kvalitet. Direktoratet viser også til
regjeringens forventninger til regional og
kommunal planlegging hvor det heter:
Fylkeskommunene og kommunene sikrer
tilgjengelighet til gode mineralforekomster
for mulig utvinning, avv eid mot
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser
Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer
ses i en regional sammenheng.
Når det gjelder konsekvensanalysens
innhold peker direktoratet på viktigheten
av å beskrive dagens situasjon samt å
belyse temaene som:
- Geologiske strukturer i området.
- Estimert volum og antall år det
planlegges drift.
- Kvalitet på mineralressursene som skal
tas ut.
- Bruksområder og markedsutsikter.
- Håndtering av eventuelle
overskuddsmasser og deponi.
Viser til tidligere uttalelse 27.2.18 .

Direktoratets ønsker er ivaretatt planprosessen.
Grusressursen er ikke av beste kvalitet men
godt egnet til jordproduksjon.
Ressursen er totalt på ca. 7 - 800.000 m3.
Avdekningsmassene vil bli benyttet til
overdekning på arealene etter avsluttet
innfylling.
Konsesjonssøknad i henhold til minerallovens
bestemmelser med driftsplan blir utarbeidet når
planvedtaket foreligger. I driftsplanen vil flere
av de forholdene direktoratet er opptatt av
fremkomme.

5. NVE
Uttaksområdet ser ikke ut til å berøre
va ssdraget og verneområdet Lamyra
direkte, men uttak av masser og endringer
av grunnvannsnivået og – strømninger kan

NVE`s inn spill er ivaretatt i den
hyd rogeologiske rapporten fra Cowi og
flomsoner er innlagt i planen .
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medføre endringer også utenfor
planområdet. Det er positivt at det skal
gjøres en hydrogeologisk undersøkelse.
Det er store allmenne interesse r knyttet til
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan
medføre skader eller ulemper for allmenne
interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. NVE kan avgjøre at
reguleringsplan kan erstatte konsesjon,
dersom grunnvanns - og
vassdragsinteresse ne er godt nok ivaretatt i
planen, jf vannressursloven §20. Vi viser
også til vannressursloven §§ 8, 18, 44 og
45 med flere.
I mail av 4.4.19 viser NVE til sitt innspill
fra første ganga annonsering og ber om at
deres innspill ivaretas i planen

6. Ringerike kommune

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern
har tilsyn - , råd - og veiledningsansvar i
henhold til Folkehelseloven kapittel 3 og
tilhørende miljøre ttet helsevernforskrifter.
Miljørettet helsevern omfatter faktorer i
miljøet som direkte eller indirekte kan
virke inn på helsen. Disse er fysiske,
kjemiske, biologiske og sosiale
miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.

Fagansvarlig for miljørettet helseve rn har
ikke hatt tid til å gå gjennom
dokumentasjonen, men forutsetter at
helsemessig forsvarlighet legges til grunn
for utvikling av området.

Kommuneoverlegens innspill er ivaretatt
gjennom de utredninger som er beskrevet i
planbeskrivelsen og fagutrednin ger.

7. Hole kommune

Hole kommune har ingen innspill til
oppstart av planarbeidet eller merknader til
forslag til planprogram. Vi ber om å bli
tilskrevet når planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn.

8. Moe Gård

Ved utgraving av eksisterende grusmasser
for et så stort areal kan dette bli et basseng
og grunnvannsnivået vil da endre seg. Hvis
det dannes et slikt basseng med grunnvann

Viser til den hydrogeologiske rapporten



30

vil det medføre at grunnvannsstanden i
nærliggende områder senkes slik at skog
på vår eiendom (Mo gård (180/1) ikke vil
ha s amme mulighet til å finne vann.

9. Pål Heimdal

Påstand om at grunnvannet ligger på 3.35
meter under terrenget, bekymret for
støvflukt nå når skogen er fjernet og for
vannet i naturreservatet.

Den hydrogeologiske rappor ten belyser disse
problemstillingene. Støvflukt vil bli styrt av
bestemmelsene i forurensningsforskriftens kap
30

10. Eiliv Kornkveen

Klager på tilgrising av gang og
sykkelveien ved innkjøringen til
anleggsområdet

Bedriften må skjerpe sin feierutiner i
innkjø ringssonen på og ved fv. 158

11. Ringerike Idrettsråd

Idrettsråd et kjenner ikke til at det
foreligger noen o - kart for området og har
ingen innvending mot den foreslåtte
planen.

10. Avsluttende kommentar / Tiltakshavers vurdering
Tiltakshaver har som drive r av anlegget på Lamoen de siste 23 årene god kjennskap til
forholdene på og rundt området. Det være seg Lamyra naturreservat, grunnvannet, biene og
trafikken. Grusressursen er godt egnet til det formålet som er tiltakshavers hovedprodukt, jord
av ulik kva litet , til ulike formål. Behovet er stort , dagens ressurs er tømt, og det er derfor
viktig at nye ressurser kan tilføres markedet. Tiltakshaver mener å ha løst storsamfunnets krav
i planprosessen på en tilfredsstillende måte, og ser fram til å ta de nye ar ealene i bruk i
inneværende år.



VURDERING AV UTTALELSER VED

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Plan ID: 0605_436

Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak

Lista skal ha følgende rekkefølge:
1. Eventuelle innsigelser
2. Offentlige myndigheter
3. Kommunale uttaleparter
4. Organisasjoner
5. Private

* Uttalelse fra Miljørettet helsevern ( Ringerike kommune ) følger saken som et eget vedlegg ,
se vedlegg 17 . Resterende uttalelser er samlet i vedlegg 5 .

Nr Navn Dato

1 Fylkesmannen i Oslo og Viken 20.3.18 og 11.4.19

2 Buskerud fylkeskommune 20.318 og 10.4.19

3 Statens vegvesen 28.2.18 og 25.3.19

4 Direktoratet for mineralforvaltning 27.2.18 og 12.4.19

5 Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) 21.3.18 og 4.4.19

6 Ringerike kommune - Kommuneoverlegen ( miljørettet
helsevern )

22.3.18 og
12.04.2019*

7 Hole kommune 3.4.18

8 Moe Gård/ Beate Moe Haugen Brørby 19.3.18

9 Pål Heimdal 19.3.18

10 Eiliv Kornkveen 11.4.19

11 Ringerike Idrettsråd 11.4.19



Oppsummering av
uttalelser/merknader

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Fylkesmannen i
Buskerud

Fylkesmannen ber om at
forhold knyttet til landskap,
naturmangfold,
friluftsinteresser, vassdrag,
samt støy, støv og andre
utslipp blir tilstrekkelig
ivaretatt i tråd med nasjonale
føringer. For å få en
helhetlig plan for området
anbefaler vi at planområdet
blir utvidet til også å omfatte
eksisterende uttak.
Fylkesmannen har begrunnet
dette med at uttaksområdet
grenser inntil Lamyra
naturreservat og at det er
registrert flere rødlistede
arter som er kritisk truet i
området. Fylkesmannen ber
også om at
vassdragsinteressene blir
s ynliggjort og ivaretatt. Det
samme gjelder overvann og
avrenning fra området.

Ved utvidet varsling viser
Fylkesmannen til merknaden
av 20.3.18 og gjentar
spesielt forholdet Storelva,
naturreservatet og det
dokumenterte
naturmangfoldet av nasjonal
interesse .

Vi mener at planen med
bestemmelser slik de er
utformet, ivaretar de innspill/
ønsker Fylkesmannen
beskriver i sin uttalelse. Det
er utarbeidet fire
fagrapporter. Den
hydrogeologiske rapporten
vurdere og beskrive uttakets
innvirkning på
grunnvannsstrøm ningen i
uttaksområdet og områdene
rundt, inklusive Lamyra.
Konklusjonen er at tiltaket
ikke i vesentlig grad vil
påvirke
grunnvannsstrømmene i og
rundt tiltaket. Utviklingen vil
overvåkes utover i
uttaksperioden i et eget
miljøovervåkningsprogram.
Fagrapp ortene for
naturmangfold og støy viser
heller ikke uakseptable
konsekvenser for naturmiljøet
og/eller samfunnet. Det er
også gjennomført
arkeologiske undersøkelser.
Se kommentarer til
fylkeskommunen.
Fagrapportene utarbeides av
fagkyndig etter befaringer i
området.
Ved utvidelsen av
planområdet er spesielt
reliktjordbien ivaretatt med
hensynssone.

Planarbeidet skal
dokumentere at driften av
masseuttaket kan
gjennomføres innenfor
gjeldende lover og
forskrifter (for eksempel
støy, støv). Eventuelle
nødvend ige avbøtende
tiltak skal innarbeides i
planforslaget.

Influensområdene skal
medtas i utredningene.

Følgende tema har blitt
utreda :

- Forhold knyttet til
landskap

- Naturmangfold
- Nærliggende natur -

og bomiljø
- Kulturminner
- Friluftsinteresser
- Barn og unges

interesser
- Støy, støv og andre

utslipp
- Naturreservat
- Transport og

sikkerhet
- Geohydrologi
- Overvann og

avrenning

Det skal utarbeides et
o vervåkning sprogram av
vannkvalitet til resipient
under driften av uttaket. Det
skal plasseres permanente
kontrollbrønne r i
uttaksområdet.
Undersøkelser av
vannkvaliteten vil bli
foretatt før tiltaket



igangsettes, dette følges
videre opp under driften av
uttaket.

2. Buskerud
fylkeskommune

Inne i planområdet er det
registrert to kullgroper.
Kullgroper er automatisk
fredete kulturminner jf.
Kulturminnelovens § 4b.
Lidar - bilder fra området
viser at det trolig i alle fall er
ytterligere 2 - 3 kullgroper
inne i planområdet som ikke
er registrert. Vi må derfor
foreta en registrering før vi
kan uttale oss til planen. Vi
viser til Lo v 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 foretas på
varselstadiet for å unngå
konflikter senere i
planprosessen. Slike
re gistreringer må foretas på
bar og frostfri mark. Utgifter
til slik granskning må
dekkes av tiltakshaver jfr.
Lovens § 10.
I brev av 10.4.19 sier
fylkeskommunen av det ikke
er registrert automatisk
fredete kulturminner i det
utvidede planområdet, og at
de d erfor ikke har merknader
til planutvidelsen

De utførte arkeologiske
undersøkelsene viser at det
registrert flere nye kullgroper
innafor planområdet og to
utenfor. Ei av de tidligere
registrerte kullgropene er gått
tapt. Kullgropene er lagt inn
på plankart et og vil bli søkt
frigitt i løpet av
planprosessen.

Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

3. Statens vegvesen Utvidelsen i seg selv før er
ikke til økt trafikk - belastning.

Trafikkanalysen må
inkludere punktene i



Regulering av ny virksomhet
medfører vanligvis økt
trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene
av planen må do kumenteres
nærmere. Forholdet til
kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for myke
trafikanter (herunder
skoleveger) må avklares. I
den grad planarbeidet
medfører nødvendige
endringer av veg – og
trafikkforhold på riks – eller
fylkesveger må dette tas vare
på i planarbeidet.

Trafikkanalysen må også
belyse denne planen i
forhold til:

- Andre reguleringsplaner i
område.

- Med og uten kryss på E16
på Helgelandsmoen.

- Sammenheng med
masseforvaltning og/eller
begrensning i uttaksområdet.

Det er i dag er det en
passeringslomme ved
innkjøring til området.
Denne løsningen er trolig
ikke tilfredsstillende.
Vegvesenet peker også på at
planen må ivareta en
tilfredsstillende
overvannshåndtering, at
byggegrenser til riks - og
fylkesveger må overholdes
og at tiltak for hi ndre
tilsmussing av fylkesvegen
må ivaretas.
I brev av 25.3.19 peker
vegvesenet på at utvidelsen
berører fylkesveg 158,

Trafikkmengden styres av
massetilgangen/ markedet.

Hele veitraseen mellom E - 16
og Lamoen har god standard
med separat gang - og
sykkelvei og belysning.
Strekningen er ikke skolevei
etter at Kirkeskolen ble
nedlagt og barn a fra
Helgelandsmoen fraktes med
buss til Benterud skole.
Hastigheten på strekningen er
60 km/t til femti meter før
avkjøringen til anlegget, hvor
hastigheten er satt ned til 50
km/t.

Utkjøringen fra anlegget til fv
158 er oversiktlig og dagens
passeringsl omme på høyre
side fungerer fint. Trafikktall
fra Fellesprosjektet viser at
trafikken forbi anlegget ikke
øker ved etableringen av ny
E - 16 med kryss på
Helgelandsmoen.

Det anses derfor ikke
nødvendig med
venstresvingfelt i avkjøringen
til anlegget.

Plangr ensen er satt i
senterlinjen av fv 158.
Vegvesenets reguleringsplan,
0605_345, for FV 158, GS -
veg Helgelandsmoen -
Botilrud er
kopiert inn i planen. Gang og
sykkelvegen berøres ikke av
planen. Frisiktlinjer er lagt
inn i planen

innspillet fra Statens
vegvesen. Slik
trafikkanalysen er nå ta r
den for seg trafikksikkerhet,
spesielt mt p. skolevei og
myke trafikanter, dagens
standard på veinettet og
eventuelt nytt kryss på
Helgelandsmoen.

Detaljreguleringen for
Lamoen vil ikke føre til
endringer i eksisterende
reguleringsplan «Fv. 158
Helgelandsmoen –
Botilrud».

Ellers er uttalelsen
tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.



hvilke krav som det stiller til
annet trafikkareal utenfor
vegkant, og at frisiktlinjer
må tas inn i planen.

4. Direktoratet for
mineralforvaltning

DMF er generelt positiv til
at området reguleres til
masseuttak. Dette er viktig
for å sikre at alle interesser
blir hørt og at det
gjennomføres en forutsigbar
og god utvikling for
eksisterende drift. Det er
viktig at ressursene utnyttes
så optimalt som mu lig, det
vil si både i volum og
kvalitet. Direktoratet viser
også til regjeringens
forventninger til regional og
kommunal planlegging hvor
det heter:

Fylkeskommunene og
kommunene sikrer
tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for
mulig utvinning, avve id mot
miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser Behovet
for og tilgangen på
byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Når det gjelder
konsekvensanalysens
innhold peker direktoratet på
viktigheten av å beskrive
dagens situasjon samt å
belyse temaene som:

- Geologiske strukturer i
området.

Direktoratets ønsker er
ivaretatt planprosessen.
Grusressursen er ikke av
beste kvalitet men godt egnet
til jordproduksjon.

Ressursen er totalt på ca. 7 -
800.000 m3.

Avdekningsmassene vil bli
benyttet til overdekning på
arealene etter avsluttet
innfylling.

Konsesjonssøknad i henhold
til minerallovens
bestemmelser med driftsplan
blir utarbeidet når
planvedtaket foreligger. I
driftsplanen vil flere av de
forholdene direktoratet er
opptatt av fremkomme.

Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.



- Estimert volum og antall år
det planlegges drift.

- Kvalitet på
mineralressursene som skal
tas ut.

- Bruksområder og
markedsutsikter.

- Håndtering av eventuelle
overskuddsmasser og
deponi.
Viser til tidligere uttalelse
27.2.18.

5. NVE
Uttaksområdet ser ikke ut til
å berøre vassdraget og
verneområdet Lamyra
direkte, men uttak av masser
og endringer av
grunnvannsnivået og –
strømninger kan medføre
endringer også utenfor
planområdet. Det er positivt
at det skal gjøres en
hydrogeologisk
undersøkelse. Det er store
allmenne interesser knyttet
til vassdrag og grunnvann.
Tiltak som kan medføre
skader eller ulemper for
allmenne interesser, kan
utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. NVE kan
avgjøre at reguleringsplan
kan erstatte konse sjon,
dersom grunnvanns - og
vassdragsinteressene er godt
nok ivaretatt i planen, jf
vannressursloven §20. Vi
viser også til
vannressursloven §§ 8, 18,
44 og 45 med flere.

NVE ‘ s innspill er ivaretatt i
den hydrogeologiske
rapporten fra Cowi og
flomsoner er innlagt i planen.

Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.



I mail av 4.4.19 viser NVE
til sitt innspill fra første
ganga annonsering og ber
om a t d eres innspill ivaretas
i planen

6. Ringerike kommune

Kommuneoverlegen,
miljørettet helsevern har
tilsyn - , råd - og
veiledningsansvar i henhold
til Folkehelseloven kapittel 3
og tilhørende miljørettet
helsevernforskrifter.
Miljørettet helsevern
omfatter faktorer i miljøet
som direkte eller indirekte
kan virke inn på helsen.
Disse er fysiske, kjemiske,
biologiske og sosiale
miljøfaktorer, jf.
Folkehelseloven § 8.

I brev av 12.04.19 skriver
miljørettet helsevern at
k ommunen skal arbeide for å
fremme folkehelse og bidra
til å sikre befolkningen mot
faktorer i miljøet som kan ha
negativ innvirkning på
helsen, blant annet ved å
iva reta hensynet til helse og
trivsel i planlegging etter
plan - og bygningsloven og
godkjenning av virksomhet
etter annet lovverk, jf.
Miljørettet
helsevernforskriftens § 4.

E ier og ansvarlig for
virksomheter og
eiendommer plikter å
etablere skriftlig
internkontroll - system med
formål om å ivareta folks
hel se og miljø ( § 12 ).
Internkontrollsystem skal
være basert på
risikovurderinger av

Kommuneoverlegens innspil l
er ivaretatt gjennom de
utredninger som er beskrevet
i planbeskrivelsen og
fagutredninger.

Miljøretta helsevern peker i
sitt innspill datert 12.4.19 på
forholdt knyttet til støy, støv
og trafikkforhold.

Disse forhold er grundig
behandlet i planbeskrivelsen
o g egne fagutredninger. Støy
og støv problematikken er
også tatt inn i
planbestemmelsene og
knyttet opp mot kravene i
forurensningsforskriftens kap.
30, §30 - (7 og 9), som for støy
er sammenfallende med T -
1442/ 2016.

Det vil bli utarbeidet
i nternkontrollsystem som
vil o mhandle blant annet
mottakskontroll,
forurensning
( beredskapsplan ) og
miljøovervåkningsprogram.

Trafikksikkerhet og
allmennsikkerhet rundt
anleggsområdet har blitt
ivaretatt i planarbeidet.

Tiltak mo t støy, støv og
forurensning har blitt
innarbeidet i planen. Det
har også blitt innført
bestemmelser om
begrensing av driften, for
eksempel ikke helligdager.



miljøfaktorer som kan virke
inn på omgivelsene og med
tilhørende plan for
avbøtende tiltak.

Videre i brevet blir det
fremhevet at støynivå og
luftforurensning ikke må
overstige retningslinjene
( hhv . T 1442/ 2016 og
T 1520/2012 ) . medfører til å
virke negativt inn på folks
helse.

Konklusjon
Kommuneoverlegen stø tter
forslaget til regulering av
området og forventer at drift
av grustaket kan bli
tilrettelagt på en slik måte at:

Boliger og tilhørende
uteoppholdarealer
ikke blir belastet med
støy og støv utover
grenseverdier sa tt i
anbefalte
retningslinjer.
Transport til og fra
grustaket ikke
medfører redusert
trafikksikkerhet.

Kommuneoverlegen tilrår at
det blir fastsatt støygrenser i
arealplanbes temmelsene, jf.
Retningslinjen for støy i
arealplanleggingen (T -
1442/2016), tabell 3, «øvrig
industri».

7. Hole kommune

Hole kommune har ingen
innspill til oppstart av
planarbeidet eller merknader
til forslag til planprogram.
Vi ber om å bli tilskrevet når
planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn.

Hole kommune vil bli
tilskrevet når planforslaget
legges ut ti l offentlig
ettersyn.



8. Moe Gård

Ved utgraving av
eksisterende grusmasser for
et så stort areal kan dette bli
et basseng og
grunnvannsnivået vil da
endre seg. Hvis det dannes et
slikt basseng med grunnvann
vil det medføre at
grunnvannsstanden i
nærliggende områder senkes
slik at skog på vår eiendom
(Mo gård (180/1) ikke vil ha
samme mulighet til å finne
vann.

Viser til den hydrogeologiske
rapporten

Det vil bli stilt krav om
overvåkning av
grunnvannstand og
vannkvalitet til resipient.
Det er plassert permanen te
kontrollbrønner i ytterkant
av planområdet for å kunne
kontrollere eventuelle
grunnvannsendringer mot
Lamyra eller tilgrensende
eiendommer.

9. Pål Heimdal

Påstand om at grunnvannet
ligger på 3.35 meter under
terrenget, bekymret for
støvflukt nå når skogen er
fjernet og for vannet i
naturreservatet.

Den hydrogeologiske
rapporten belyser disse
problemstillingene. Støvflukt
vil bli styrt av bestemmelsene
i forurensningsforskriftens
kap . 30

Se kommenter gitt ti l Moe
Gård. Ellers t ilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

10. Eiliv Kornkveen

Klager på tilgrising av gang
og sykkelveien ved
innkjøringen til
anleggsområdet

Bedriften må skjerpe sin
feierutiner i innkjøringssonen
på og ved fv. 158

Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

11. Ringerike Idrettsråd

Idrettsrådet kjenner ikke til
at det foreligger noen o - kart
for området og har ingen
innvending mot den
foreslåtte planen.

Tas til orientering.

































































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-13   Arkiv: L13  

 

0605_436 Detaljregulering Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til 

planprogram  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende 

uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende 

innfylling av rene gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til landbruks-, natur- 

og friluftsområde etter endt drift.  

 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. 

 

Temaer som skal utredes i den videre saksgangen er bl.a. følgende; 

 

 Hensyn til fredet naturreservat; Planområdet ligger tett inntil naturreservat Lamyra.  

 Hensynet til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven  

 Barn og unges interesser 

 Kulturminner- og miljøer 



- 

 Forurensing: støy, støv og grunnvann 

 Massetransport og trafikksikkerhet 

 Landskapshensyn 

 Nærliggende natur- og bomiljø  

 m.fl. 

 

Innledning 
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen, og grenser til Hole kommune. Planområdet 

er på om lag 260 daa, og største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var 

hogstmoden. 

 

Planarbeidet skal legge til rette for uttak av nye sandressurser for å kunne opprettholde 

produksjon av jord. Videre vil det legges til rette for at uttaksområde fylles opp med rene 

masser. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser til 

gjenvinning. Det nevnes også at arealet kan være potensiell avlastning for innfyllingsbehov 

knyttet til Ringeriksbanen og E16, Ringerike kommune er ikke kjent med de videre forholdene 

omkring dette. 

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Område som nå inngår i planavgrensningen 

er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende 

kommuneplan. 

 

Ringerike kommune vil gjennom detaljregulering av område kunne sikre kravene til blant annet 

istandsetting og hensyn til nærliggende natur- og bomiljø. 

 

Beskrivelse av saken  
Dagens situasjon 

Området Lamoen driftes i dag av Skaaret Landskap AS. Kommersiell grusdrift skal ha foregått 

på området siden midten av 60-tallet.  

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 ekspandert i 

østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – 

fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel 

som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon 

for uttak av 30 000m3 innenfor dette området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt 

om dispensasjon for uttak av masser i dette området. Ringerike kommune er kjent med at 

dispensasjonen er nabovarslet. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg som part i saken. 

Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av manglende 

dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med bakgrunn i 

at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er også 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 



- 

eksisterende uttaksområde, og ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er 

avsatt til masseuttak – fremtidig. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete planområdet. 

 

Gjeldende planverk 

Område som nå inngår i planavgrensningen er uregulert og er i all hovedsak avsatt til 

Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens 

foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område, 

foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i 

tråd med gjeldende plan. 

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i Formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og ligger til 

grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 Punktene nedenfor lister opp sentrale punkter fra temautredninga:  

 En bærekraftig masseforvaltning  

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov  

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning  

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye  

 

Videre fremgår det av utredningen at areal på Lamoen, som er avsatt i kommuneplan, av NGU 

er klassifisert og verdivurdert som viktig grus- og sandressurs. Klassifiseringen har en 

gradering fra nasjonalt viktig, meget viktig og viktig.  

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som detaljregulering og vil være en utvidelse av eksisterende uttaksområde 

vestover og mot sørøst.  

 

Planområdet vil foreslås avsatt til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning / innfyllingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg og annen veggrunn 

Grønnstruktur: LNF/naturområder/skjermingssoner 

 

Oversiktskart på side 4 viser foreslått planavgrensning.  

 

Eiendomsforhold og parter 

Planområdet ligger på gnr. 3/3 som eies av Ole Gjerde. Tiltakshaver er Skaaret Landskap AS 

og fagkyndig konsulent er Guni Consult AS. COWI AS bidrar med kartframstillinger. 

 

Planprogram for Lamoen 

Planprogram for Lamoen er utarbeidet av Guni Consult AS på vegner av Skaaret Landskap 

AS. Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med 

planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og 

forskrifter, temaer som skal konsekvens utredes og utredningsmetodikk.  

Temaer som trekkes frem i planprogrammet og som i særlig grad skal iakttas i den videre 

planprosessen er landskap/visuell virkning, kulturminner og –miljøer, naturmangfold, 

grunnvann/forurensningsfare, landbruk og friluftsliv.  



- 

 

Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven. Tiltakshaver inviterer 

til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring. Lag, foreninger og organisasjoner 

som kan tenkes å ha spesielle interessert i området vil bli invitert. I tillegg vil det inviteres til 

nytt informasjonsmøte i samband med høring og offentlig ettersyn. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.07) 

I kommuneplanens arealdel er området i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område). Et mindre areal (ca. 8 daa) nord i planområdet er avsatt til 

formål masseuttak, fremtidig.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)  

Vi viser til aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen  

 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde  

Videre står det i samfunnsdelen at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning 

som sikrer ressurser og uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og 

samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

områder. 
 

Nasjonale forventninger 

Det vises til Nasjonale forventninger (2015) hvor det framgår at regjeringen forventer at 

kommunene (…) sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid 

mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på råstoffer ses i en 

regional sammenheng. 

 

Juridiske forhold 
Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram 

Planarbeidet utløser krav om KU etter § 6, vedlegg 1 nr. 19 samt § 10 a) i forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om 

planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 13.  

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger. Planprogrammet skal være tilpasset planarbeidets omfang og nivå. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 

oppstart av planarbeidet.  

 

I tillegg til avklaring etter plan- og bygningsloven i form av en vedtatt reguleringsplan, må 

det også søkes om driftskonsesjon etter mineralloven.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. 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 
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søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 

Lamyra naturreservat ligger i Ringerike og Hole kommune. I medhold av lov om naturvern av 

19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det fredete arealet er på ca. 340 daa. 

Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot nord og ligger som sammenhengende 

myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er lagt under verneplan for myr og er del 

av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden av Storelva. Verneformålet er å bevare 

en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant vegetasjon.  

 

Kulturminnelova 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

I medhold av Kulturminneloven av 1978 kullgrop id 45397-1 automatisk fredet 12.05.1994. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 
Tiltakene planforslaget tilrettelegger for vil kunne få konsekvenser for nasjonalt viktige 

miljøinteresser med nærheten til Lamyra naturreservat. Innenfor naturreservatet og i området 

omkring er det dokumentert naturmangfold av nasjonal interesse. Det vises til 

naturmangfoldsloven § 49 som gjelder utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn 

i et verneområde.  

 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

Det er også gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende uttaksområdet; Det er dermed stilt 

vilkår i driftskonsesjonen, innenfor eksisterende uttaksområde, om utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort.  

 

Uttaksområde har siden 2003-2004 ekspandert i østlig retning, utover det område som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som 

går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår 

av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon for uttak av 30 000m3 innenfor dette 

området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt om dispensasjon for uttak av masser 

i dette området. Ringerike kommune er kjent med at dispensasjonen er nabovarslet. 

Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg da de er forvaltningsmyndighet for Lamyra 

naturreservat. Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av 
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manglende dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med 

bakgrunn i at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

Det er ikke gjort tilstrekkelig faglig vurdering av konsekvenser av uttak i området som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF, og tiltakene bør dermed stanses. 

 

Forslag til alternativt vedtak:  

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen. 

 

2. Området istandsettes og tilbakeføres til skogbruk. 

 

 

Interessekonflikter 
Interessekonflikter skal belyses. I denne situasjonen er det i hovedsak fire potensielle 

konfliktområder der ulike interesser og behov må avveies. 

 

 Tiltakets konsekvens for naturmangfold og nærliggende naturreservat 

 Tiltakets konsekvens for kulturminner. 

 Deler av området brukes i dag til friluftsliv. Det må tilrettelegges for tilsvarende bruk 

og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende kvalitet i nærheten av 

området. 

 Nært planområdet er det flere boliger. Drift av grusuttak medfører støy, støv og 

anleggstrafikk, noe som gir konsekvenser for bomiljøet i nærheten. Det må gjøres 

tiltak som reduserer disse konsekvensene. 

 

Felles for disse fire interessekonfliktene er at behovet for ressursen må utredes for å sikre at 

de samfunnsmessige konsekvensene ved etablering av virksomheten sammenlagt er mer 

positive enn den negative konsekvensen kan bli for naturreservat og de tilliggende verdier, 

natur- og bomiljø, kulturminner og friluftsliv.  

 

Rådmannens vurdering 
 

Tiltaket 

Plantype og avgrensning 

Detaljregulering anbefales, på lik linje som ved oppstartsmøte. 

 
Forhold til gjeldende planer 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. Området er dermed ikke avklart i overordnet arealplan. 

Dersom detaljreguleringen vedtas vil denne overstyre formål i kommuneplanens arealdel og 

arealet vil tas inn ved neste revidering. 

 

Det vises for øvrig til gjeldende Samfunnsdel vedtatt 30.04.15, av denne fremgår bl.a. 

følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 
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Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det fremgår av planprogram at utvidelse eksisterende uttaksområde ikke vil medføre økt 

trafikk. Tiltaket vil dog medføre trafikk i et lenger tidsperspektiv. Transporten er for det meste 

lagt til Norderhovsveien Fv.158. Denne strekningen har gang- og sykkeltrase. Forholdene 

omkring samferdsel og teknisk infrastruktur blir et viktig tema å følge opp i den videre 

planprosessen. 

 

Påvirkning av landskapsbilde 

Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden. 

Masseuttak kan ha fjern- og nærvirkning på landskapsbildet. Det er viktig å vurdere 

denne virkningen og gjøre avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være kontinuerlig 

istandsetting som styres gjennom reguleringsplan og driftsplan. 

 

Naturmangfold/naturreservat 

Det er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets 

nærhet. Temaet må utredes godt og i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Spesielt må 

§§ 8-12 i naturmangfoldloven oppfylles. 

 

Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som 

truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. Dette tema må i særlig 

grad utredes i det videre planarbeidet.  

 

Kulturminne 

Det er gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende planområdet, et løsfunn med uavklart 

vernetype. Det er dermed stilt som vilkår i driftskonsesjonen at utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort. Innenfor foreslått planavgrensning ligger det to 

arkeologiske minner; en kullgrop med vernestatus uavklart samt automatisk fredet kullgrop.  

 

Det skal tas tilstrekkelig hensyn til kulturminner og –miljøer i det videre planarbeidet. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser 

Dette må utredes nærmere før 1. gangs behandling. 

 

Bomiljø 

Det må fokuseres på bokvalitet for naboer og det må utføres tiltak som reduserer negative 

konsekvenser for bomiljø i nærområdet. Spesielt støy og støv fra drift og transport må 

minimaliseres. 

 

Idrett og friluftsliv 

Østre del av planområdet benyttes til friluftsliv/rekreasjon på skogsbilveier og stier. Områder 

og løyper/stier som er tilrettelagt i dag må erstattes. Det må i det videre planarbeidet ses på 

tilrettelegging for tilsvarende bruk og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende 

kvalitet i nærheten av området. 

 

Forurensning 

Alle typer forurensing må utredes og tiltak som reduserer forurensing må utføres. Spesielt 

må det fokuseres på støy, støv og forurensing til grunn og vassdrag. 

 
Vurdering av planprogrammet 
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Formannskapet vedtok konkretisering av delegeringsreglementet 01.12.15. Herav fremgår det 

at fastsetting av planprogram kan delegeres til Rådmann med mindre det kommer merknader 

som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

 

Kapittel 10 i planprogrammet omfatter temaer som skal utredes i arbeidet med planen. 

Rådmannen mener lista peker på de viktigste utredingstemaene. 

 

Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Utredningstemaer beskrevet i planprogrammet legger et godt nok grunnlag for å kunne 

oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 

 

Samlet vurdering av tiltak og planprogram 

Rådmannen mener det er en fordel at dette grusuttaket omfattes av en reguleringsplan slik at 

konsekvenser for de ulike utredningstemaene kommer fram og at driftsplan og 

istandsettingsplan blir fastsatt. I løpet av planprosessen vil muligheten for medvirkning være 

god, og naboene kan være med på å sette krav til avbøtende tiltak slik at forringelse av 

bomiljø minimaliseres. I tillegg blir utviklinga av området med de konsekvenser det 

medfører mer forutsigbar for forslagsstiller, naboer og andre brukere av området.  

 

Rådmannen mener også det er viktig å belyse at utviding av grusuttaket medfører 

konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold av nasjonal interesse. I tillegg vil 

uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i nærområdene. Avbøtende tiltak bør 

være ett av fokusområdene i det videre planarbeidet. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen oppstart av planarbeid med plan 436 Lamoen. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart med planavgrensning 

Oversiktskart med visning av uttaksområde utenfor konsesjonsområde 

Oversiktskart vist med kommuneplanens arealdel formål, masseuttak - fremtidig 

Forslag til planprogram, datert 11.09.17 

Referat oppstartsmøte 

Brev i samband med nabovarsel dispensasjonssak fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 

15.08.17.  

Driftskonsesjon etter mineralloven, tildelt 17.10.17. 

Forvaltningsplan Lamyra naturreservat, 1997.  

Lenke til informasjon om automatisk fredet kulturminne: 

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Fask

eladden%2Flokalitet%2F45397 

 

 

                                                    Ringerike kommune, 14.11.2017 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Konstituert avdelingsleder: Line S. Østvold 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-18  Arkiv: PLN 436  

 

Sak: 2/18 

 

Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag 

til planprogram  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 
 

Behandling i Formannskapet 23.01.2018: 

 

Axel Sjøberg (Sv) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen.  

 

2. Området istandsettes og tilbakeføres til skogbruk. « 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens alternative forslag, fremmet av Sjøberg (Sv) og 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling, ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 1 

stemme (Sv). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Guni Consult v/Gunnar Nilsen   

Nedre Grøndokkvei 14 

3531 KROKKLEIVA 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2721-37 21512/18 PLN 436  14.06.2018 

 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - Fastsatt planprogram 0605_436 

Detaljregulering Lamoen 

 

Saken er behandlet som saksnr 231/18 etter delegert myndighet fra Formannskapet. 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Rådmannen fastsetter planprogram, pbl. § 12-9, for 0605_436 detaljregulering Lamoen med 

delegert myndighet fra formannskapet. Planprogrammet legger grunnlaget for det videre 

planarbeidet. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

 

Tidligere vedtak 

Formannskapet fattet 23.01.2018 (sak 2/18) vedtak om oppstart av planarbeid 0605_436 

detaljregulering Lamoen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Gjeldene delegeringsreglement for Ringerike kommune ble vedtatt 20.06.2013 (sak 78/13). 

Delegeringsreglementet fastsetter hvordan kommunestyret har fordelt sin lovbestemte 

myndighet mellom kommunens politiske organer og myndighetstildelingen til rådmannen, dvs. 

administrasjonen. Formannskapet fattet et vedtak om konkretisering av plansaker i gjeldene 

delegeringsreglement 01.05.15 (sak 129/15). Rådmannen, herunder Miljø- og 

arealforvaltningen, fikk delegert myndighet til å fastsette planprogram, i saker med krav om 

planprogram, om det ikke forekommer merknader av betydning.  

 

Bakgrunn for saken 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av nye sandressurser. Videre legger 

forslaget til detaljplanen til rette for at uttaksområdet fylles opp med rene masser.  

Det pågår i dag uttak og ifylling av masser i tilgrensende areal. Eksisterende uttaksområde er 

ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende kommuneplan med formål masseuttak, 

fremtidig. Område som nå inngår i planavgrensningen er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, 

natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens foreslåtte formål 

masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område, utenom 8 daa 
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som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i tråd med 

gjeldende plan.  

 

Planstatus og utredningskrav  

Planforslaget vurderes å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og faller inn under tiltak 

som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger, jfr 

konsekvensutredningforskriften § 6, vedlegg I nr. 19 og § 10 a.  

Utviding av masseuttaket medfører konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold 

av nasjonal interesse. I tillegg vil uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i 

nærområdene. 

  

Utredningsarbeidet vil blant annet ta for seg følgende tema:  

- Grunnvannstand (hydrogeologiskrapport) 

- Overvann og avrenning (hydrogeologiskrapport) 

- Transport og sikkerhet (trafikkanalyse utarbeides som en del av KU) 

- Forhold knyttet til landskap 

- Naturmangfold (egen rapport) 

- Nærliggende natur- og bomiljø 

- Friluftsinteresser 

- Barn og unges interesser  

- Støy, støv og andre utslipp 

- Naturreservat (Lamyra) 

- Kulturminner (egen rapport) 

- ROS- analyse 

 

Innspill til planarbeid og uttalelser/merknader til planprogrammet 

Fristen for å komme med innspill til planarbeidet og uttalelser/merknader til planprogrammet 

var 20.03.18. Det er mottatt 9 innspill/uttalelser (jf. vedlegg). Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert av fagkyndig og rådmannen i vedlegg «Vurdering av uttalelser ved 

varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram». 

 

I forslaget til planprogram redegjøres det for temaer som skal utredes i detaljreguleringen med 

tilhørende konsekvensutredning. Rådmannens vurdering er at innkomne uttalelser er innenfor 

hovedtemaene i planprogrammet, og det er ikke nødvendig å supplere eksisterende 

planprogrammet med detaljønskende innspill. Uttalelsene omhandler blant annet forhold knyttet 

til grunnvannstand, naturreservat, overvann/avrenning, naturmangfold, friluftsliv, trafikk og 

kulturminner. Dette er tema som vil bli videre utredet i planprosessen. Fagrapportene innenfor 

kulturminner, naturmangfold, trafikk og hydrogeologi vil danne grunnlag for det videre 

planarbeidet og eventuelle avbøtende tiltak. Uttalelsene vil bli vektlagt i det videre planarbeidet. 
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Fagpersonene som skal utarbeide rapportene vil få tilgang til uttalelsene for å sikre at 

detaljønskede innspill blir ivaretatt.  

 

Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen påpeker at det må redegjøres for overflatevann 

og avrenning i planarbeidet. Generelt skal alt overvann håndteres innenfor planområdet i 

Ringerike kommune, dette vil bli utredet i den hydrogeologiskerapporten.  

 

Fylkesmannen i Buskerud og Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler å utvide 

planområdet. De mener at planområdet bør inkludere eksisterende uttak for å skape en helhetlig 

plan. Ressursene i eksisterende masseuttak vil være tømt i løpet av et halvt år, innfyllingen skjer 

i henhold til godkjent driftsplan og gitt konsesjon. Eksisterende uttak vil bli en del av 

influensområdet som skal utredes videre i planprosessen. Med bakgrunn i dette har rådmannen 

valgt å beholde planavgrensningen slik den er.  

 

Rådmannens vurdering  

Planprogrammet skal være et dynamisk verktøy for planarbeidet. Som et minimum må 

planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for 

medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i konsekvensutredning. Det er viktig 

at planprogrammet er utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført 

planarbeid er utført i samsvar med planprogrammet. 

  

Planprogrammet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med 

planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og 

forskrifter, temaer som skal konsekvensutredes og utredningsmetodikk. Etter rådmannens 

vurdering danner planprogrammet samlet sett et tilstrekkelig grunnlag for en god prosess i det 

videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen vurderer at det ikke er 

kommet merknader som gjør det nødvendig å endre på forslag til planprogram og at dette 

dermed kan fastsettes ved delegert vedtak.  

 

 

Vedlegg 

Planprogram, fastsatt 

Vurdering av uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram 

Konkretisering av delegeringsreglementet i plansaker 

Saksprotokoll – 0605_436 detaljregulering Lamoen 
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Med hilsen 

 

 

Knut Kjennerud 

avdelingsleder 

 

                   Hanne Christine Wilhelmsen 

        arealplanlegger 

 

hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Tom Nøkleby 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen 

Formannskapet  
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Detaljregulering Lamoen

Reguleringsplan og konsekvensutredning

Utvidet grusuttak på Lamoen i Ringerike kommune

Planprogram
Fastsatt 28.6.2018

e tter delegert myndighet for Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltninge n .

Utarbeidet av Guni Consult/ Gunnar Nilsen 11 .9. 2017
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Innledning.

Skaaret landskap AS driver grusuttaket og masseinnfyllingen på Lamoen i dag. Uttaket
nærmer seg slutten , men det gjenstår ennå store volum som er godkjent for innfylling av
masser.
Tiltakshaver har engasjert Guni Consult/ Gunnar Nilsen til å forestå arbeidet med en
utvidelse av uttaksområdet. Guni Consult har inngått et samarbeide med Cowi/ Hønefoss for
kart framstillinger. Det vil for øvrig bli benyttet eksterne fagkonsulenter til ulike
fagutredninger.

Historikk .

Naboer vi har vært i kontakt med sier at det har vært uttak av sand/grus på Lamoen så lenge
de kan minnes. Andre kan fortelle at bestefar/oldefar har fortalt at de har tatt ut sand der i
sin tid. Det er vel rimelig å anta at området har fungert som et lokalt bygdesandtak som
lokalbefolkningen har brukt til sin bruksformål gjennom tiden.
Kommersiell grusdrift på området ble etablert av Brødrene Lien på midten av 60 - tallet.
Skaaret Landskap AS kom inn som drivere av uttaket på midten av 90 - tallet.
Dette uttaket nærmer seg slutten og grunneier og tiltakshaver ønsker å utvide området til
samme type drift/ aktivitet som i dag; uttak av sand og innfyllin g av rene gravemasser før
tilbakeføring av området til opprinnelig bruk, LNF.
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LAMOEN GRUSUTTAK - RINGERIKE KOMMUNE
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1.Planområdets beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen syd for dagens uttak - og innfyllingsområde,
mellom Lamyra og Norderhovsveien. Området er på ca. 260 daa.

Figur 1 B eliggenhet på Ringerike
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Figur 2 Beliggenhet på Helgelandsmoen

2.Formålet med planen
Formålet med planen er å skaffe nye sandressurser til Skaaret Landskap AS for å kunne
opprettholde produksjonen av jord. Dagens ressurs vil være tømt om ca. 1 år. Etter uttak av
grusmassene vil arealene fylles opp med rene gravemasser som det for ti den er et stort
behov for å ha gode deponeringsområder for. Bedriften vil også resirkulere masser som kan
gjenbrukes.

3.Tiltakshaver/ grunneier
Tiltakshaver for planen er Skaaret Landskap AS som er en av Østlandets største produsenter
av anleggsjord og «sp esialjord» til for eksempel fotballbaner, golfbaner etc.
Planområdet ligger på gnr. 3 bnr. 3 som eies av Ole Gjerde.

4.Planstatus og utredningsplikt
Planområdet er ikke regulert og ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF - område) i
Kommuneplanens arealdel . En mindre del av området ligger inne i kommuneplanen som
område for masseuttak. Da det planlagte tiltaket ikke er i s amsvar med arealformålet i
kommuneplanen , må det gjennomføres en reguleringsprosess med konsekvensutrednin g
(KU), jfr konsekvens utredningforskriften § 6, vedlegg I nr. 19 og § 10 a . Planprogrammet er
utarbeidet i henhold til Pbl § 4.1 . Planprogrammet skal være tilpasset omfanget og nivået på
planarbeidet.
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5.Dagens situasjon
Som nevnt innledningsvis har det forgått uttak av sand, myr og innfylling av masser i
områdene inntil planområdet i mange 10 - år.
Denne virksomheten pågår fortsatt, men sandressursen vil være tatt ut i løpet av et års tid.
Uttaket inn enfor dagens kommuneplanområde er under konsesjonsbehandling i
Direktoratet fo r mineralforvaltning , og konsesjon forventes å foreligge i høst.
Største delen av p lanområdet er avskoget av grunneier, da skogen var hogstmoden. Det er
også tatt ut en del sand innafor planområdet, og det er derfor søkt om dis pensasjon for
uttak av ca. 30 000 m3 for å kunne opprettholde driften inntil godkjent reguleringsplan
foreligger.

Figur 3 Uttaksområdet
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Figur 4 Flyfoto. Oversikt

6.Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket vil bestå av uttak av sand på det ca. 260 daa store arealet. Sanda blir tatt ut med
hjullaster. Noe selges direkte i markedet, mens resten går med til produksjon av jord av ulike
typer. Til jordproduksjonen benyttes det også myrjord som tas ut på naboeiendommen.
Etter at sanden er tatt ut , sk al volumene inn fylles med rene gravemasser fra ulike prosjekter
i regionen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser,
for å gjenvinne «brukbare» jordmasser som de er , eller innblandet i stedets produkter.
Når det gjel der innfylling av masser , må det også vurderes om arealet kan være en potensiell
avlastning for innfyllingsb ehov knyttet til Ringeriksbanen og ny E - 16.

7.Rammer og premisser for planarbeidet
7.1Planprosess og medvirkning
Det legges opp til følgende plan - og medvirknings pr osess:
· Oppstartsmøte med Ringerike kommune, gjennomført 07.7.2017
· Forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram iht. Forskrift om konsekvensutredninger.
· Saken for e legges formannskapet sammen med planprogrammet før var s ling av oppstart .



Planprogram Lamoenside 8

· Kommunen legger forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn
· Det varsles oppstart av planarbeidet samtidig med at forslag til planprogram legges ut på
offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 6 uker.
· Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring . Lag og
foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli
invitert.
· Planprogrammet skal forelegges Direktoratet for Mineralforvaltning ti l uttal el se før
fastsetting. Direktoratet skal gi evt. merknader til planprogrammet innen 2 uker.
· Ringerike kommune fastsetter planprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til
dette.
· Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan me d konsekvensutredning.
· 1. gangs behandling i Plan - og miljø utvalget i Ringerike kommune.
· Offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning. Høringsfristen settes til 6
uker. Naboer og andre inviteres til nytt informasjonsmøte.
· Ringerike kommune skal på bakgrunn av høringen ta stilling til om det er behov for
tilleggsutredninger eller dokumentasjon av bestemte forhold. Evt. tilleggsutredninger skal
sendes ut på høring til de som har avgitt uttalelse til planforslag og konsekvensutredning.
Frist for uttalelse n settes til 3 uker.
· 2. gangs behandling i Plan - og miljø utvalget i Ringerike kommune.
· Sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret.

7.2 Overordna føringer
7 .2.1 Kommuneplanens arealdel
Kommunepla nens arealdel (KPA) for Ring erike kommune ble vedtatt 30.8.2007 . Ny plan er
under sluttbehandling. Planområdet ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF -
område) og det er derfor ikke i samsvar med arealformålet i KPA. Det kreves derfor at det i
tillegg til reguleringsplan og så må gjennomføres en prosess med konsekvensutre dning (KU).
7 .2.2 Nasjonale mål og retningslinjer
To retningslinjer fra Miljøverndepartementet kan komme til anvendelse i planarbeidet

· Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Miljøver n departementets T - 1442
angir kra v til hvordan støy skal behandles i arealplaner.
· Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal - og transportplanlegging.
(Miljøverndepartementets T - 5/93). Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de
fremmer sam funnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
7 .2.3 Forhold til annet lovverk
Plan - og bygningsloven
Det vil bli utarbeidet en reguleringspla n ihht. plan - og bygningslovens bestemmelser basert
på utarbeidet planprogram og høringsuttalelser. Forholdet til jord - og skogbrukslovgivningen
blir avklart gjennom behandling etter plan - og bygningsloven. Reguleringsplanen med
planbestemmelser vil gi bes temmelser om uttakets ytre begrensning, ferdigstillelse etter
avsluttet uttak, evt. fredete kulturminner, retningslinjer for forurensning og konsekvenser
for omgivelsene.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
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Loven regulerer komme rsiell leting, undersøking og utvinning av alle mineralske råstoffer ,
bortsett fra olje, gass og vann. Loven får dermed direkte innvirkning på planprosessen.
Forurensningsloven / Forurensningsforskriften.
Fylkesmannen avgjør om et massetak må ha utslippst illatelse etter forurensningsloven § 11
eller om krav i reguleringsbestemmelsene kan erstatte utslippstillatelse etter
forurensningsloven.
Forurensningsforskriftens kapittel 30 omhandler forurensning fra produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Forskrift en setter krav til plassering, skjerming, tiltak, utslipp, støy, målinger,
journalføring og meldepl ikt. Tiltaket skal driftes ihht f orurensningsforskriften kapittel 30.
Naturmangfoldsloven.
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, og slik at den gir grunnlag
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtiden. T iltaket skal vurderes
ut fra Naturmangfoldsloven av 19.juni 2009 §§ 8 - 12. Jfr også §49.
Kulturminneloven.
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og
kulturmiljøer. Utredningen forutsetter å avklare evt. konfli kter med kulturminner og
kulturmiljøer. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjennom
konsekvensutredningen. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete
kulturminner må kulturminnemyndighetene ta stilling til evt. dispensasjon fra den
automatiske fredningen.
Vassdragsloven
Tiltakshaver mener at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forholdene i vassdrag på en slik
måte at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrag - og energidirektorat (NVE) med
hjemmel i vannressursloven.

8 . 0 - ALTERNATIVET
0 - alternativet innebærer at massetaket ikk e utvides og at området istandsettes og
tilbakeføres til skogbruk. 0 - alternativets vil også føre til at virks omheten på sikt avvikles,
arbeidsplassene går tapt.

9. KONSEKVENSVURDERINGENE.
Ref era t et fra oppstartmøtet og tiltakshavers vurderinger le gges til grunn for hva som skal
utredes .
Konsekvensene vurderes i forhold til alternativ 0. I dette tilfelle er det en drift som i dag fram
til ressursen i dagen s uttak/innfylling er ful l t ut avsluttet .

Utredningsmetodikk
Konsekvensutredningen skal gjennomføres ihht. vedlegg VI (”Rammer for krav til innhold i
konsekvensutredningen”) i forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvensene av planforslaget skal vurderes opp mot dagens situasjon som er 0 alternativet.
Konsekvensen av tiltaket vurderes etter en skala der:
0 er ingen konsekvens
+ er liten positiv konsekvens
++ er stor positiv konsekvens
er liten negativ konsekvens
er stor negativ konsekvens



Planprogram Lamoenside 10

For hvert tema beskrives avbøtende tiltak

10 . ANTATTE PROBLEMER OG UTREDNINGSBEHOV KNYTTET TIL REGULERINGSPLANEN
Disse temaene skal utredes/ beskrives nærmere

- Landskap/ visuell virkning
- Kulturminner og kulturmiljø
- Naturmangfold, flora og fauna
- Masseforvaltning
- ROS - analyse
- Støy
- Støv
- Forurensning/ påvirkning på Lamyra
- Landbruk
- Friluft sliv
- Transport / trafikksikkerhet
- Barn og unges interesser
- Sysselsetning
- Massebehov
10 .1 Landskap natur og kulturmiljø
10 .1.1 Landskap/ visuell virkning
Landskapet er i dag påvirk et av eksist erende uttak. Eksisterende landskap vil også bli
påvirket av en evt. utvidelse av uttak et. Området er flatt, delvis skogbevokst, delvis avskoget,
beliggende mellom Lamyra Naturreservat og Norderhovsveien på Helgelandsmoen.
Utredningsnivå
Beskri velse med bilder i planbeskrivelsen
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Figur 5 Vestre del av området avskoget

10 .1.2 Kulturminner og kulturmiljø
Områdets beliggenhet inntil Lamyra og tidligere registrerte kulturminner gjør at det vil bli
gjennomført kulturminneregistrering i regi av Buskerud fylkeskommune.
Utredningsnivå
Egen fagrapport.
Det skal gjennomføres kulturminneregistreringer etter lovens § 9 .



Planprogram Lamoenside 12

Figur 6 Registrete kulturminner

10 .1.3 Naturmangfold, dyre - og pl anteliv
I DN’s database er det registret både arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter,
i uttaksområdets nærhet.
Utredningsnivå
Egen fagrapport
Tiltaket skal utredes etter Naturmangfol dsloven av 19. juni 2009, §§ 8 - 12.
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Figur 7 Stier og vegetasjon i den uberørte østre del av området

10.2 Miljø og samfunnssikkerhet
10.2.1 Risiko - og sårbarhets analyse
Utredningsnivå
Det utarbeides ROS - analyse for det planlagte tiltaket. Analysen baserer seg på
metod ebeskrivelse fra DSB - rundskriv «Samfunnssikkerhet»
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10 .2.2 Støy
Aktiviteten på anlegget er ikke støyende, da det ikke forgår knusing av stein på området.
Støykilder er powerscreen, hjullastere og lastebiler.
Støy fra virksomheten skal behandles ihht. Forurensningsforskriften kap. 30.
Utredningsnivå
Enkelt støysonekart som viser støynivået i henhold til forskriftens krav.

10 .2.3 Støv
I tørre perioder kan støvflukt fra anleggsveiene forekomme.
Det vil i konsekvensutredningen bli vurdert om det skal stilles krav om støvdempende tiltak.
Støv fra virksomheten skal behandles ihht. Forurensningsforskriften kap. 30.
U tredningsni vå
Beskrivelse i planbeskrivelsen, hvor også støvdempende tiltak vurdere s.

10 .2.4 Grunnvann, forurensningsfare
Massene som tas inn er rene gravemasser som er dokumentert rene fra leverandøren.
Visuell kontroll på stedet plukker ut eventuelle «u ø nskede» rester.
Anlegget har tidligere vært underlagt tilsyn uten at forurensing av vann er påvist.
Av hensyn til Lamyra vil det bli fortatt hydrogeologiske undersøkelser for å klarlegge
virksomhetens eventuelle påvirkning på naturreservatet.
Utredningsbehov
Det utarbeides egen Hydro geologisk fagrapport
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10 .3 Samfunn
10 .3.1 Landbruk, skogbruk
Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden . Det
gjelder hele vestre del og mesteparten av den østre. Resterende skog areal er blandingsskog i
høyere hogstklasse.

Figur 8 Blandingsskog i uberørt område

Utredningsbehov
Det anses ikke behov for ytterligere ut redninger. Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen .
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Figur 9 Østre del av området som er avskoget

10 .3.2 Friluftsliv og rekreasjon
Østre del av planområdet benyttes også til frilufts liv/rekreasjon på skogsbilveier og stier.
Utredningsnivå
Det vil bli foretatt en registrering av dagens bruk basert på lokalkunnskap , og konsekvensen
vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

Figur 10 "Grenseveien" mellom Ringerike og Hole
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10 .3.3 Transport / trafikk og trafikksikkerhet
All massetransport til og fra anlegget skjer med lastebil med og uten henger.
Foruten E - 16 skj er transporten på fylkesveien fra Botilrud/ Norderh ov, en strekning på
ca.3 km. Denne strekningen har separat gang - og sykkelvei på hele strekningen. Hastigheten
er 60 km/t. Det er etablert venstresvingfelt / passeringslomme på høyre side ved
innkjøringen til anlegget. Utvidet uttak gir ingen økt trafikk. Do kumentasjon på antallet
tunge kjøretøy og veien s totale trafikkbelastning vil bli dokumentert. Deler av fylkesveien er
også skolevei .
Utredningsnivå
Forholdene beskrives nærmere i planbeskrivelsen.

10 .3.4 Barn og unges interesser
Tiltakshaver er ikke kjent med at planområdet , foruten til frilufts formål, er spesielt benyttet
av barn og unge.
Ut redningsnivå . Det anses ikke nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet.
Det vil bli foretatt en registrering av dagens bruk basert på loka lkunnskap , og konsekvensen
vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

10 .3.5 Sysselsetting
Vir ksomheten i dag sysselsetter 7 - 8 personer direkte. I tillegg kommer kjøp av tjenester som
verksted og transport. Tiltakets konsekvenser for sysselsetting og eventuelle andre
ringvirkninger lokalt og sentralt i organisasjonen , vil bli omtalt i konsekvensutredningen.
Utredningsnivå
Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen

10 .3.6 Samfunnets behov for byggeråstoff o g deponi for rene masser
Massebehovet lokalt og regionalt vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.
Behovet er økende og de store utbyggingsprosjektene i aksen Oslo - Ringerike tilsier at
massebehovet for byggeråstoffer vil øke.
Utredningsnivå
Behovet vil bli beskrevet og utdypet i planbeskrivelsen.

10.3.7 Masseforvaltning
Byggeråstoffene pukk og grus er våre viktigste byggematerialer. Det er derfor viktig at
samfunnet er med på å legge til rette for at disse kan tas ut på en forsvarlig og god måte til
beste fo r storsamfunnet. Gravemasser og andre overskuddsmasser fra prosjekter har de
senere år skapt problemer når det gjelder deponering, forurensning og transport.
Situasjonen for Ringeriksregionen vil bli belyst.
Utredningsnivå
En regional betraktning b eskrives i planbeskrivelsen
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10.4 T eknisk infrastruktur / vann og avløp
10.4.1 Vann og avløp
Anlegget er tilknyttet kommunalt vann. Utslippet går til lukket tank.
Utvidelsen av planområdet betinger ikke større bemanning. Dagens vann og avløpsløsning
oppretthold es.
Utredningsnivå
Beskrivelse i planbeskrivelsen

11 . Reguleringsplan
Det vil bli utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket.
Det vil bli lagt vekt på å organisere og drive uttaket på en måte slik at det blir minst mulig til
sjenanse for omgivelsene. Uttaket og konsekvensene for omgivelsen e vil bli beskrevet i
konsekvensutredningen. Detaljer vil bli vist i driftsplanen. Området vil bli foreslått til
følgende formål:
· B ebyggelse og anlegg: M asseuttak / innfyllingsområde · Samferdselsan legg og teknisk
infrastruktur: K jøreveg og annen veggrun n · G rønnstruktur
LNf/Naturområder /skjermingssoner

12 . Driftskonsesjon med d riftsplan
Det skal søkes driftskonsesjon for drift innafor det nye planområdet. Det skal også
utarbeides driftsplan for uttaket. Driftsplanen skal sendes til Direktoratet for
mineralforvaltning sammen med søknad om driftskonsesjon. Driftsplanen skal være en
fleksibel plan som kan utformes i dialog med Direktoratet. Den skal kunne endres og
tilpasses dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller endringer i forutsetning ene
for driften. Reguleringsplanen skal gi de overordnete føringene for driften og driftsplanen
skal gi detaljene.



RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)
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Tiltakshavers Risiko - og sårbarhetsanalyse

1. INNLEDNING .
Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi leve med, men vi kan i større grad
foreb ygge mot uheldige konsekvenser. U tviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i
planleggingen etter plan - og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i
all planlegging.

Dette understrekes i plan og bygningslovens § 4 - 3, hvor det bl.a. står :
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjenno mføres for planområdet, eller selv
f oreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.”

Planmynd igheten har derfor en plikt til å påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. Risiko og sårbarhet kan på den ene
siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstrål ing. Det kan også oppstå som en
følge av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealen e brukes. Innspill til
a realplanleggingen om slike forhold må komme fra de relevante plan - og tilsynsmyndigheter. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for
planarbeidet.

2. KORT BESKRIVELSE AV P LANFORSLAGET
Grusuttaket på Lamoen er et gammelt bygdegrustak med kommersiell drift fra 60 - tallet . Det har ikke tidligere vært utarbeidet reguleringsplan
for uttaket.
Dagens uttak vil være tømt i løpet av 2019, men det gjenstår fortatt deponeringsvolum for rene masser for ca. 1 år. Tiltakshaver søker derfor nå
om en utvidelse av uttaksområdet med etterfølgende innfylling av rene gravemasser .
Utvidelsen er på ca. 28 0 daa , med et volum på ca. 7 - 800000 m3.
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3. METODE
Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB - rundskriv ” Samfunnssikkerhet i arealplanlegging ” (rev. jan 2010). 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 om givelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller
i pl anen, er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt ? ” og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Katgori Forklaring
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Mindre enn en hendelse per 1000 år
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller En hendelse per 200 – 1000 år.
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller En hendelse per 20 – 200 år / kjenner til tilfeller med kortere varighet
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet En hendelse per 2 - 20 år / forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder
5. Svært sannsynlig/ vedvarende En hendelse per 2 år eller oftere / forho ld som er kontinuerlig tilstede i området.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:

Kategori Forklaring
1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person - eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.

Skader for inntil kr. 30.000
2. Mindre alvorlig/ en viss fare Få/små person - eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.

Skader mellom kr 30.000 og 300.000
3. Betydelig/ kritisk K an føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer.

Skader mellom kr 300. 000 og 3.000.000
4. Alvorlig/ farlig Behandlingskrevende person - eller miljøskader og kritiske situasjoner.

Skader mellom kr 3.000.000 og 30.000.000.
5 . Svært alvorlig/ katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd eller langvarige

miljøskader. Skader for mer enn kr 30.000.000.
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Beregning av risiko
I risiko bergn ing en er uønsked e hendelser plassert i nn i ei matrise som viser sum av sannsynlighet x konsekvens . Denne summen viser samlet
risiko verdi . Eksemp el: Sannsynlighetsgrad 3 (sannsynlig/flere tilfeller) x Konsekvens 4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12.

Konsekvens:

Sannsyn lighet:
1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig / en

viss fare
3. Betydelig / kritisk 4. alvorlig / farlig 5. Svært alvorlig /

katastrofalt
5. Svært sannsynelig /
kontinuerlig

5 10 15 20 25

4. Meget sannsynlig /
periodevis, lengre varighet

4 8 12 16 20

3. Sannsynlig / flere
tilfeller

3 6 9 12 15

2. Mindre sannsynlig /
kjenner tilfeller

2 4 6 8 10

1. Lite sannsynelig / ingen
tilfeller

1 2 3 4 5

De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan ha forskjellig fa rge avhengig av graden
av konsekvens og/eller sannsynlighet.

For hendelser som ligg er i rød sone , er ri sikoen uakseptabel. Dette innebæ r er at det må utføres risikoreduserende tiltak , for å få risikoen inne nfor
akseptable rammer (helst grøn n sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må ta s ut av planen eller reduse res i omfang. Det kan o g lages
bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det still es krav om nær mere
undersøk elser i sam menheng med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegg es mer presist slik at eventuelle f orebyggende
eller avbøte nde tiltak kan planlegg es.

Når det gjeld er hendelser i gul sone , skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten . Det skal v ære et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig.

Hendelser i grøn n sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterl igere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er
mulig ut ifr a øko nomiske og praktiske vurderinger .
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4. IDENTIFIKASJON AV FAR ER OG UØNSKEDE HENDE LSER

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak
Naturrelatert risiko
Er planområdet utsatt for risiko som: Ja / Nei Ja / Nei 1 - 5 1 - 5 Farge
- Flom: elv, sidevassdrag Ja 1 1 Hensynssone innlagt på p lankartet
- Stormflo Nei
- Havnivåstigning Nei

- Overvann / vanninntrenging Nei Se den hydrogeologisk e rapport en
- Grunnforhold
- Radon Nei
- Kvikkleireskred Ja 1 1 Se den hydrogeologiske rapporten
- Jord - og flomskred Nei
- Snøskred Nei
- Steinsprang Nei

- Fjellskred Nei
- Skogbrann Nei
- Gressbrann Nei
- E ndret lokalklima ( f.eks. fjerning av

vegetasjonssoner, bygninger som
gir ugunstige vindforhold)

Nei
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- Påvirkes planområdet av naturlige
terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare.

Nei

- Spesielt vindutsatt Nei
- Spesielt nedbørutsatt Nei
- annet (fyll ut)
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Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak
Er planområdet i fare pga. risiko som: Ja / Nei Ja / Nei 1 - 5 1 - 5 Farge
- I ndustrianlegg (brann/eksplosjon,

kjemikalieutslipp / forurensninger)
Ja 2 3 Lagring av diesel/ olje , oljeskift,

Sikret dieseltank, oljeskift på sikret
sted . Sikker lagring av kjemikalier i hh
til forskriften . Ivaretatt i intern risik o -
vurdering. Maskiner utstyrt med
absorbent.

- L agringsplasser for farlige stoffer
(industri, bensinstasjoner)

Nei

- V eitrafikk/ transportnett Nei
- Påkjørsel av myke trafikanter Nei
- Møteulykker Ja 1 2 Anleggstrafikk inne på området. Skiltet

kjøreretning/ informasjon
- Utforkjøring Nei
- Anleggstrafikk Ja 2 2 Anleggstrafikk inne på området /

Internkontroll / informasjon /skilting
- T rafostasjoner Nei
- E lektromagnetisk felt fra

k raftledninger
Ja 2 2 Etablert hensynssone

- E lektrisitet / ledningsbrudd
elektrisitetsforsyningsområde

Nei

- N ærhet til jernbane Nei
- R isiko for vannledningsbrudd Nei
- D ambrudd Nei
- Avrenning fra fyllplass / tidligere

avfallsdeponi .
Utslipp til sjø og vassdrag Nei

- Utslipp til grunn Ja 3 3 Mulig avrenning fra massemottak
Viktig med krav til renhet for massene
som tas inn, god mottakskontroll
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- T ransport av farlig gods (spesielle
traséer)

Ja 2 3 Anlegg et mottar drivstoff med
godkjent ADR transport.

- Utslipp til luft Ja 2 2 Støvutslipp fra sikteanlegget og
anleggstrafikken på området.
Støvdempende tiltak ved behov .
Støy og støvutslipp er i henhold til
forurensningsforskriftens krsv.
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Beredskapsrelatert risiko Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer tiltak
Er området utsatt for risiko knyttet til
beredskap og infrastruktur:

Ja / Nei Ja / Nei 1 - 5 1 - 5 Farge

- Utrykningstid for brannvesen Nei
- Slukkevannskapasitet /vanntrykk Nei

- Manglende avløpskapasitet /sårbart
vassdrag

Nei

- Manglende alternativ
vegforbindelse

Nei

- annet

Infrastruktur Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer tiltak
Vil planen utgjøre en risiko for
eksisterende infrastruktur som:

Ja / Nei Ja / Nei 1 - 5 1 - 5 Farge

- Vannledninger Nei
- Spillvannsledninger Nei
- Overvannsledninger Nei
- veier Nei
- gangveier / fortau Nei
- Telekommunikasjon Nei
- Høyspentledning Nei

Støy og forurensing Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentar tiltak
Kan tiltaket medføre: Ja / Nei Ja / Nei 1 - 5 1 - 5 Farge
- Luftbåren støy Ja 2 1 Se egen støyrapport
- Vibrasjoner
- Forurensing av luft Ja 2 2 Støvutslipp er i henhold til

forurensnings forskriftens kap. 30 .
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- Forurensing av grunn Ja 3 3 Mulig avrenning fra massedeponi.
Viktig med god mottakskontroll og
renhetskrav til masser som mottas

- Forurensing av sjø og vassdrag Nei
- Forurensing av drikkevannskilde Nei
- annet



Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanaly se

Sårbare objekter Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentar tiltak
Vil planforslaget påvirke sårbare
objekter i nærområdet som:

Ja / Nei Ja / Nei 1 - 5 1 - 5 Farge

- barnehage Nei
- Skole Nei
- Helse - og omsorgsinstitusjoner Nei
- andre viktige offentlig e bygg

(brann - og politistasjon , rådhus,
etc.)

Nei

- barns leke - og oppholdsarealer Nei
- kulturminner /kulturmiljøer Ja Se egen rapport. Kullgroper søkes

frigitt
- kulturlandskap Nei
- jordbruksarealer Nei
- viktige naturområder :
(biomangfold)

Ja 3 3 Lamyra - Se rapport fra Cowi .
Tiltak /utførelse i hh til Cowis
anbefalinger .

- Sårbar flora / rødlistearter Nei
- sårbar fauna / fisk / rødlistearter Ja 3 3 Reliktjordbie. Hensynssone etablert
- viktige friluftsområder Nei

- viktige oppholdsområder og
trekkveien for vilt

Nei

- drikkevannskilder Nei
- vernede vassdrag (innenfor 100 m

sonen)
Nei

- andre viktige va ssdrag Nei
- øvrig sårbar infrastruktur Nei
- Gammel furuskog Nei

(Ved behov kan skjemaet utvides med relevante temaer knyttet til spesielle tiltak, f. eks. skytebaner, steinbrudd / masse ut tak.
Skjemaet er slik sett ikke uttømmende, men må vurderes fra plan til plan.)



Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanaly se

Planer som påvirker naturområder skal alltid vurderes etter §§ 8 - 12 i N aturmangfoldloven. Vurderingen skal vises i planbeskrivelsen.

5. ANALYSE AV RISIKO

Risikoen i tilknytning til den planlagte virksomheten er knyttet til forurensning av grunnvannet, som igjen kan ha negativ in nvirkning på Lamyra
Naturreservat og registrerte rødlistearter. Den hydrogeologiske rapporten fra Cowi gir klare føringer for en forsvarlig gjennomføring av både
uttak av grus til et anbefalt nivå , og k valiteten på de massene som skal fylles inn . Det er viktig å ha fokus på at massene er forhåndsgodkjent som
rene, og at det føres en aktiv mottakskontroll ved vekta og i utplaneringsfasen. Rutiner for oljeskift og annet vedlikehold lokalisere s til et sted
som er egnet til formålet utenfor uttaksområdet . Støvflukt må reduseres med støvdempende midler eller vann.

6. SAMLET VURDERING AV RISIKO OG AVBØTENDE TILTAK
Både risi kovurderingen og fagutredningen viser at det er den mulige grunn forurensningsfaren som gir tiltakets største risiko. Denne risikoen
reduseres ved de tiltak som er skissert i fagrapport, planbeskriv elsen og planbestemmelsene. Varig vernede kulturminner som kullgroper vil også
gå tapt. Disse søkes frigitt. Øvrige risikofaktorer er beskjedne.
Samlet sett anses tiltakets risiko å være innenfor akseptable grenser.
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1 Sammendrag

Det er gjennomført undersøkelser av grunnvannsforholde ne på Lamoen for å
vurdere hvordan dette he nger sammen med vannstand i Lamyra.

Grunnvann fra nordlige del av Lamoen strømmer ut mot Lamyra.

Tidligere undersøkelser har ikke påvist forurensing i Lamyra.

Det er et stort sammenhengende grunnvannsmagasin i dalbunnen som bidrar
til å holde vannstanden jevn og høyt.

Grunnvannsmagasinet er vurdert til ikke å være av betydning som
vannforsyningskilde.

Så lenge det ikke pumpes vann ut av området, ventes det ikke at planlagt
tiltak vil endre grunnvannstanden i Lamyra.

Det planlegges å ta ut sandige løsmasser over grunnvannsnivået og erstatte
disse med rene overskuddsmasser.

Det anbefales å etablere en tiltaksplan for å kunne håndtere ev. søl og utslipp
fra anleggsmaskiner.

Det anbefales også å etablere et overvåkingsprogram for å kunne
dokumentere vannstand og vannkvalit et.

Det er ikke foretatt geotekniske undersø kelser i området. Prosjektet vil ikke
føre til vesentlige vekt endringer av løsmassene i området siden uttaket av
løsmasser vil bli erstattet av tilsvarende volum av fyllmasser.
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2 Innledning

Ska a ret Landskap AS arbeider med utarbeidelsen av en ny reguleringsplan på
Lamoen, Ringerike kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til
rette for utvidelse av dagen s massetak og tilbakefylling av rene
overskuddsmasser.

Fylkesmannen i Buskerud har satt krav om utredning av tiltakets
konsekvenser for Lamyra som er et vernet våtmarksområde .

I foreliggende dokument vurderes tilta kets konsekvenser for grunnvann og
vannstand i Lamyra.

Områdets plassering er vist i Fig. 1.

Figur 1. Oversiktskart øverst og detaljkart over Lamoen nederst.
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Lamyra er en kroksjø som omringer Lamoen og de deler av massetaket som
er i drift (Fig. 2).

Figur 2. Detaljkart av tiltaksområdet.

Lamyra er et vernet våtmarksområde (Fig. 3). Lamyra er dannet ved
gjengroing av kroksjøen.

Figur 3. Utsnitt av kart i www. naturbase.no .



6 LAMYRA - HYDROGEOLOGIS K KONSEKVENSVURDERIN G AV MASSETAK

Ska a ret Landskap utnytter løsmassene i Lamoen og ønsker å utvide dagens
u t taksområde i sørlig retning (Fig. 4).

Figur 4. Kartet viser plangrense (stiplet linje) for oppstart av plan arbeidet .
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3 Vu rdert om råde

3. 1 Klima
Gjennomsnittlig årstemperatur: ca 6 grader

Å rsnedbør : 750 mm

3. 2 Topografi
Fig. 5 viser et kart fra www.hoydedata.no som viser terrengelementene i
området .

Figur 5. Høyderelieffkart. Til mørkere farge, til høyere ligger terrenget. Kartet
er baser t på informasjon i www. ho ydedata.no .

Kartet viser tydelig kroksjøen som en bue midt i bildet . Over sørlige del av
Lamoen er det et tydelig nettverk av gamle elv ekanaler. Det viser også at det
er erodert en renne som kommer fra kroksjøen nord for Lamyra (Fig. 6 ).
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Figur 6. Detaljert skyggekart over erodert renne (pil) fra kroksjø i nord til
Lamyra ( www.hoydedata. no ).

Figurene 7 og 8 viser to høydeprofil over Lamoen.

Lamyra
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Figur 7. Plassering av høydeprofil fra sørvest mot nordøst over Lamoen vist
med rød strek i kartet til venstre, høydeprofil er vist til høyre. Kartet er baser t
på informasjon i www. ho ydedata.no .
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Figur 8. Plassering av høydeprofil fra vest mot øst over Lamoen vist med rød
strek i kartet til venstre, høydeprofil er vist til høyre. Kartet er baser t på
informasjon i www. ho ydedata.no .

Kartene og høydeprofilene viser at terrenget er småkupert, med små
høydeforskjeller . Høyden på Lamyra er relativt lik omkringliggende elver.
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3. 3 Kvartærgeol ogi
Lamoen består av elveavsetninger (Fig. 9 ). Det er store områder med
havavsetninger rundt elveavsetningene. Det er forventet at de finkornede
havavsetningene ligger under elveavsetnin gene.

Figur 9. Utsnitt av kvartærgeologisk kart. Kartet viser at det er mye
havavsetninger (blå) og elveavsetninger(gul e ) i området ( www.ngu.no ).

Elveavsetningene består av generelt sand og noe grus (Fig. 10 ).
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Figur 10. Bilde av et snitt i dagens massetak. De synlige m ass ene består
hovedsakelig av sand i kryssjikting.

3. 4 Hydrogeologi
Ifølge NGUs kart er det betydelige grunnvannspotensiale i området (Fig. 11 ).

Figur 11 . Det er antatt stort grunnvannspotensiale i området ( www.ngu.no ).
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4 U tførte u n dersøkel ser
Grunnforholdene er undersøkt for å få et bedre grunnlag f o r å vurdere
konsekvensene av ønsk et tiltak og for å få anslag av ressursgrunnlaget.

Det er gjort georadarmålinger for å få oversikt på løsmassefordelingen og det
er satt ned brønner der det e r logget grunnvannsnivå over ti d . Samtidig med
logging av grunnvannsnivå er det også logget vannstand i Lamyra.

4. 1 Georadar
Georadarmålinger er basert på utsending og refleksjon av elekt romagnetiske
bølgepulser. Reflekterte bølger må filtreres og forsterkes før tolking. For
metodebeskrivelse vises det til
http: //www.ngu.no/upload/Norges%20geologi/Geofysikk/Bakkegeofysikk/Elek
tromagnetiske%20metoder/GEORADAR.pdf .

Fig.12 viser plassering av 1 2 ulike profilmålinger.

Figur 12. Plassering av georadarprofil og brønner på Lamoen.
Georadarprofilene er vist som streker i ulike farger. Pilen ved siden av
strekene viser retningen profilene er målt. Grønne prikker viser plassering av
brønner.

Figurene 13 til 15 viser utvalgte georadarprofil.
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Figur 13. Profil 712. Profilet er 250 m langt og viser grunnvannspeilet på ca 4
m dyp under terreng. Det er også en struktur som antyder en gammel
elvekanal.

Figur 14. Deler av profil 71 6. Mye støy i målingene tyder på finkornet
materiale fra ca 6 m dyp.

Grunnvanns -

speilBunn av

gammel

kanal

Terreng

Horisontale

lag
Støy i

målinger

Grunnvanns -

speil
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Figur 15. Deler av profil 721. Målingene er utført i bunnen av massetaket,
grunnvannet ligger ca 0,3 - 0,5 m under terreng. Signal ned til ca 16 m dyp
indikerer tykkelsen av sandige og siltige masser. De skråstilte lagene viser
utbygging av et de lta. Det er vist flere utbyggingssekvenser.
Sammenhengende lag viser at massene er godt sortert og relativt finkornede.

Georadarprofilene indikerer re lativt homogene løsmasser i den øvre del av
undersøkte masser. I dette laget synes grunnvannet å ligg e relativt jevnt.
Strukturer og signalstyrke indikerer at det er en lagpakke på 6 til ca 16 m
mektighet av løsmasser som er dominert av silt og sand .

Under dette dypet forsvinner georadarsignalene, noe som indikerer mer
finkornede løsm a sser. Dette ste mmer bra med forståelsen av geologiske
forhold som tilsier at under elveavsetningene av sandige masser så ligger det
finkornede havavsetninger.

Dette indikerer at det trolig ikke er potensiale for uttak av store mengder
grunnvann i det undersøkte området.

4. 2 Brønner
Det er boret 4 brønner ned til 8 m dyp. Oppborede masser består generelt av
finsand. I tillegg er det gravd 3 brønner.

I alle punktene er det satt ned plastrør som muliggjør måling av
grunnvannsnivå og vannprøvetaking.

Fig. 12 viser plasseringen av 7 brønner (B r 1 til B r 7).

B r 1 til B r 4 er boret, Br 5 til Br 7 er gravd e brønner . Bilde av to brønner er
vist i Fig. 16.

Deltalag
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Figur 16 . Brønn 2 (B r 2) til venstre og Brønn 5 (B r 5 ) til høyre.

4. 3 Vannstands - og temperatur målinger

Alle brønnpunkter er målt inn. I tillegg til brønner på selve Lamoen er det gjort
målinger av vannstanden i Lamyra (Fig. 17). M anuelle målinger av
grunnvannstand er vist i Tabell 1. I t illegg er det benyttet Minidivere til
automatisk logging av nivå og tem peratur i vannet.

Figur 17. Målepunkt i Lamyra.
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Tabell 1 . Vannstandsmålinger . Kolonnen til høyre viser endring av
vannstand fra 06.06 til 13.08 20 1 8.

Målingene i tabell 1 er benyttet til å lage et forenklet kart over
grunnvannstand (Fig.18).

Figur 18. Grunnvannsnivå 6.juni 2018 . Blå tall er grunnvannsnivå i (m oh).
M ålepunktene er interpolert for å lage grunnvannskonturlinjer. Røde piler
indikerer strømningsretning.

Lamyra

B r 7

B r 6

B r 5 B r 4

B r 3
B r 2

B r 1
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Basert på samme observasjoner som over er det skissert et kart over
mektigheten av umettet sone (sone mellom terreng og grunnvann) (Fig. 19).

Figur 19. Forenklet kart over mektighet av umettet sone. Kartet er påvirket av
at det er få målepunkter.

Logging av vannivå og temperatur i de ulike målepunktene er vist i figurene
20 - 2 8 .

Måleserien ble satt i gang i slutten av snøsmeltesesongen da det var forventet
at dette var tidspunktet for høyest grunnvannstand.

For brønnene B r 1, B r 2 og B r 3 er det svak nedgang i grunnvannsnivå og
stigning av grunnvanns temperatur . I B r 1 øker temperaturen så mye at det
syner en markant påvirkning av overflatetemperatur , jamfør temperaturen i
Lamyra (fig. 20, 2 5 ) .

I B r 4 sees en s tigning av grunnvannstemperatur i måleperioden. Selv om det
er små temperaturforskjeller, ser man av fig. 24 a t det opptrer et
temperaturminimum i månedsskiftet juni - juli. I B r 4 er den umettede sonen ca
8 m. Siden den umettede sonen er stor kan stigningen i grunnvannstand vise
en tidsforsinkelse etter snøsmeltingen, men siden dette ikke er verifisert med
manuelle målin ger vil ikke dette bli vurdert videre.

Målingene av vannstand i Br 4 samsvarer ikke med manuelle målinger og er
derfor utelatt fra videre vurderinger .

Fig. 2 6 viser en samlet fremstilling av endringer i vannstand.

B r7

B r6

Lamyra

B r3

B r4B r5

B r 1

B r 2
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Figur 2 0 . Registreringer i brønn 1 (B r 1 ).

Figur 2 1 . Registreringer i brønn 2 (B r 2).
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Figur 2 2 . Registreringer i brønn 3 (B r 3).

Figur 2 3 . Registreringer i brønn 4 (B r 4).
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Figur 2 4 . Registreringer i brønn 5 (B r 5).

Figur 2 5 . Registreringer i Lamyra.
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Figur 2 6 . Vannstandsmålinger fra juni til august 2018. Registreringene i Br 4
samsvarer ikke med manuelle kontrollmålinger og er utelatt.

Figur 2 7 viser at lufttemperaturen styrer temperatur i Lamyra og i B r 5. I de
andre målepunktene er det mer typisk grunnvanns temperatur med relativt
små endringer.

Figur 2 7 . Temperaturlogg.

Det er et visst sammenfall i nivåendringe r i Br 5 og i Lamyra (Fig. 28 ).
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Figur 2 8 . Sammenligning av vannstand i Lamyra og i B5.

4. 4 Vurdering av observasjoner

Målingene viser små endringer i grunnvannsnivå i en periode som var svært
tørr og varm. Målingene viser videre at det er utstrømning fra laveste deler
av sandtaket (ved B5) mot Lamyra. I området ved B1 foregår
grunnvannstrømmen mot vest.

Det er forventet at det renner overflatevann inn mot de lavere deler av
sandtaket. Dette v annet har ingen steder å renne, det vil derfor infiltrere til
grunnen.

Den lave endringe n i grunnvannsnivå i måleperioden viser at det er et stort
grunnvannsmagasin i området. Området ligger lavt og det er forventet at
grunnvan nsnivå et i stor grad er styrt av vannivået i elva.
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5 Planer for masseuttaket

Ska a ret Landskap AS ønsker å utnytte løsmasse ne innenfor planområdet. Etter
at det er tatt ut sand er planen å fylle tilbake med rene overskuddsmasser fra
ulike anleggsarbeid er og gjenskape landskapet som var før massetaket.

I forhold til grunnvannet vil det bli utskifting av en relativt homogen
sandavsetning til masser me d mer varierende kornstørrelse .

Fig 29 illustrere r noe av dagens situasjon der lyse sandmasser blir erstattet av
mørkere, mer finkornede masser.

Figur 29 . Lyse sandmasser og mørkere tilførte masser.
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6 Vurdering av konsekvenser

6.1 Lamyra

Vannstanden i Lamyra ser ut til å korrespondere med grunnvannsnivået i
området. I området ansees det ikke å være grunnvannsressurser som kan
benyttes til storskala vannforsyning . Mot dypet blir løsmassene mer finkornet
og får dermed lavere uttakskapasitet. Lokalt kan det forekomme lommer med
mer egnet materiale mot dypet, men dette er ikke påvist i denne
undersøkelse n.

Det er elveavsatte løsmasser i et stort område. Dette ser ut til å være et stort
sammenhengende grunnvannsmagasin. Grunnvannstand er styrt av nivå i
elven. Det ble observert svært liten nedgang i grunnvannsnivå gjennom
sommeren, dette antas å skyldes at grunnvannsmagasinet er stort og mates
av nedbør og elveinfiltrasjon.

Så lenge et masseuttak ikke går ned i grunnvannssonen og vann pumpes bort
fra området, vil ikke det generelle grunnvannsnivået forandres.

Det er vist at det foregår tilstrømming av grunn vann til Lamyra. Dette er
grunnvann som trolig nydannes både i massetaket og i terrenget i sør.

Ved utskifting av masser i området, vil grunnvannsforholdene lokalt kunne
forandres. Tilføring av mer finkornet materiale vil føre til at grunnvannstanden
bygger seg høyere opp. Den totale avrenningen er ikke vurdert til kunne
endres som følge av dette . Den eventuelle endringen vil i tillegg kun gjelde et
lite område i Lamyra sitt nedbørsfelt. O mfanget av dette tiltaket er lite i
forhold til alle områdene der det er tilstrømning av grunnvann.

6.2 Vannkvalitet

Vannkvaliteten i Lamyra bør ikke endres. Dette vil likevel kunne skje i mindre
skala hvis tilførte masser er orurenset . For å unngå dette er det viktig at det
er god mottakskontroll på massene som tas imot.

I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse av vannkvaliteten i Lamyra.
Undersøkelsen ble gjort etter en politianmeldelse mot Skaaret Landskap AS
(Politiref. 12501668 408/14 - 13). I denne undersøkelsen ble det ikke avdekket
forurensing til grunn eller vann.

Bruk av maskinelt utstyr medfører alltid en risiko for søl og lekkasjer av
primært oljerelaterte produkt er . Ved utvidelse av anleggsområdet vil den
potensielle risikoen øke. Dette må kompenseres ved tiltaksplaner om uhell
skulle skje.

U ttaksnivået for løsmasser må begrenses til sonen over grunnvannet. Den
umettede sonen som er viktig fo r å verne grunnvannskvaliteten vil være liten i
et avgrenset tidsrom. Det tas ut masser ned til ønsket dyp, og deretter er det
forventet at det fylles inn rene masser i kort tid etterpå . Dermed vil den
umettede sone n igjen øke . Det anbefales også at g runnvannsnivå og kvalitet
overvåkes ved bruk av brønnene Br1 til Br 4. Disse brønnene er plassert i
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ytterkant av tiltak s området og er egnet til å holde kontroll på hva som
dre nerer ut av området.

6. 3 Andre konsekvenser

Georadarmålinger og bor inger viser at det er sandige masser ned til minst 8 -
1 5 m dyp. Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser for å vurdere
stabiliteten i området. Under de sandige massene forventes det marine
avsetninger so m silt og leire.

Uttaket av løsmasse r vil begrense seg til sonen over marine avsetninger. I
hovedsak vil tiltaket være en utskifting av masser som ikke endrer den totale
vektbelastningen på løsmassene i området.
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7 Anbefalinger og konklusjoner

• Så lenge det ikke pumpes vann ut av området forventes ikke at
vannstanden i Lamyra og områdene rundt endres vesentlig av planlagt
tiltak.

• Det må være mottakskontroll av mottatte masser for ikke å risikere å
motta forurensing.

• Det må lages en tiltaksplan for å kunne møte situasjoner med søl og
lekkasje av olje og drivstoff.

• Masseuttaket må begrenses til sonen over grunnvannet .

• For å kunne dokumentere grunnvannsnivå og kvalitet, anbefales det å
måle grunnvannsnivå og å ta prøver av Lamyra og brønnene B1 - B5.
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1 Sammendrag

På bestilling fra Skaaret landskap AS utarbeider COWI AS e n for rapport for

utvidelse av eksisterende masseuttak på Lamoen, i Ringerike kommune . Denne

del rapporten beskriver naturmangfoldet i området og vurderer tiltakets virkning.

Informasjon om naturmang foldet er basert på informasjon fra nettbaserte

data baser , supplert med informasjon fra befaring av planområdet.

Planområdet domineres av dagens masseuttak, samt større områder med

skogsarealer . Det er ingen viktige eller svært viktige naturtyper innenfor

planområdet. Det er påvist fremmede planter innenfor planområdet . Like u tenfor

planområdet er det registrert en av Norges t otalt to forekomster av den

rødlistede og kritisk truede reliktjordbien ( Lasioglossum quadrinotatulum ) .

Lamyra naturreservat er lokalisert n ord for planområdet . Lamoen er en del av en

større landskapsform dannet av Storelvas meandre rende løp , med tilhørende

viktige naturtyper.

Det planlagte tiltaket omfatte r arealbeslag av arealer med triviell natur .

For å ivareta den rødlistede bien reliktjordbie , og som buffer mot r amsarområdet

Lamyra naturreservat, anbefale s det at arealene mellom dagens atkom stvei og

Lamyra behandles som e n forsiktighetssone for naturmangfold . Denne

fo rsiktighetssonen ligger utenfor reg ulert område for dette tiltaket, men er ment

som en intern bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket.

Fremtidige inngrep anbefales unngått i dette området.

Prosjektet er vurdert etter naturmangfol dlo vens §§ 8 - 12 og er vurdert til å ikke

være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter siden

all natur av verdi befinner seg utenfor regulert område.

2 Innledning

På vegne av Skaaret Landskap AS har COWI AS utført en kartl egging av

naturmangfold i forbindelse med utvidelse av masseuttak et på Lamoen, i

Ringerike kommune .

I forbindelse med planarbeidet er det med dette utviklet en rapport som

beskri ver naturmangfoldet i området, samt tiltakets virkning på

naturmangfoldet. Denne rapporten er utarbeidet av naturforvalter Kaj - Andreas

Hanevik .

Oslo, september 2018. Rapporten ble oppdatert februar 2019.

3 Metode

3. 1 Beskrivelse av naturmangfold

Naturmangfold omfatter biologisk, landskapsmessig, og geologisk mangfold,

samt økologiske prosesser (Naturmangfoldloven §1, 2009) .
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Naturmangfold omfatter med dette mangfold av arter , genetisk mangfold ,

leveområder og naturtyper. Naturmangfoldet er alle livsformer og deres

levesteder. Det omfatter også biologiske prosesser og økol ogisk funksjon på

ulike nivåer.

En naturtype er en en s artet type natur som omfatter alle levende organismer og

d e miljøfaktorene som virker der (Naturmangfoldloven § 3, 2009).

3.2 Innhenting av informasjon

Informasjon om naturmangfoldet i og i nærheten av planområdet er basert på

informasjon fra de nettbaserte da tabasene A rtskart .no , Naturbase .no , og

N GU .no samt annen relevant natur . Planområdet ble også befart til fots .

Befaringen ble gjennomført av naturforvalter Kaj - Andreas Hanevik og

naturforvalter/økolog Aksel Dvergsten i juni 2018 . Hele planområdet (figur 1) er

undersøkt under befaring. Alle bilder er fotografert av COWI AS, med mindre

annet er oppgitt.

3.3 Kartleggingsmetodikk

Kartlegging og verdivurdering av natu rtyper er gjennomført i henhold til DN -

Håndbok 13 (Direktoratet for natur forvaltning 2006). Rødlistestatus for arter er

hentet fra Henriksen S. og Hilmo O. (2015). Fremmedartskategorier er hentet

fra Fremmedartslista ( Artsdatabanken 2018) (se tabell 1).

Tabell 1 : Rødliste - og fremmedartslist ekategorier benyttet i Norge. Kilde: Artsdatabanken.no

3.4 Influensområdet

I hovedsak er influensområdet knyttet til planområdet , men områder utenfor

planområdet vil bli inkludert i influensområdet dersom tiltaket kan påvirke

verdifullt naturmangfold her. Ved en eventuell utvidelse av Lamoen masseuttak

vil nærliggende naturverdier kunne bli påvirket, disse er i så fal inkludert i

influensområdet og rapporten.

Rødlistekategorier Fremmedarts listekategorier

RE Regionalt utryddet SE S vært høy risiko for sterk negativ effekt på norsk natur

CR Kritisk truet HI Høy risiko for stor spredning med en viss økologisk effekt,

eller stor økologisk effekt med en begrenset spredning

EN Sterkt truet PH Potensielt høy risiko for svært begrenset spredningsevne,

men stor økologisk effekt – eller omvendt

VU Sårbar LO Lav risiko for lav eller moderat spredning og middels til

svake økologiske effekter

N T Nær truet

DD Datamangel
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3. 5 Avgrensing av temaet

Rapporten omhandler verdifullt naturmangfold. Med verdifullt naturmangfold

me nes arter og naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse som er oppført i de

norske rødlistene for arter og naturtyper , samt naturtyper som er kjent som

viktige for biologisk mangfold . Inn under dette kommer også arter eller

naturtyper som Norge har et sæ rlig ansvar for eller det er knyttet internasjonale

forpliktelser til. Særegne landskap, vannforekomster og geologiske forekomster

er også omfatt et av verdifullt naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 1.

Leveområder for flora og fauna som er vanlig i Norg e vil i denne sammenhengen

ofte få lav verdi.

4 Om tiltaket

Lamoen masseuttak er drevet av Skaaret L andskap AS , og er lokalisert på

Helgelandsmoen i Ringerike kommune , nord for Tyrifjorden. Planområdet består

i dag av eksisterende masseuttak , i tillegg til s kogsområder hvor den tenkte

utvidelsen av masseuttaket skal forekomme.

Denne rapporten omfatter eksisterende masseuttak, samt område ne med den

planlagte utvidelse n av masseuttaket .

Figur 1 : Planområde t .
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5 Beskrivelse av planområdet

Planområd et kan grovt deles inn i tre delområder:

Figur 2 : Delområder.

Delområde 1 er et nylig avskoget område som i dag må kategoriseres som

skrotemark som resultat av nylig uttak av sandholdige løsmasser. Her er det

store områder med åpen sand og mindre områder i gjengroing, med blant annet

bringebær, bjørnebær, engsyre, hårfrytle, legeveronika, bergrørkvein og

meldestokk. Et t individ av kanadagullris (SE) ble funnet i skogkanten sørvest i

delområdet.
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Delområde 2 er en stort sett

nærings fattig og fuktig barskog

dominert av furu, einstape,

blåbær, bittekonvall, tyttebær,

skogstjerneblom, bjørk, rogn,

gran, selje, stormarimjelle,

hvitveis, grov nattfiol, skog snelle

og bringebær. Flere individer av

den fremmede arten r ø dhyll (SE)

finnes innenfor delområdet . Mindre

områder av skogen består av

rikere og mer kravfull vegetasjon

med arter som fingerstarr,

legeveronika, liljekonvall,

kantkonvall, hassel og leddved.

Skogen er tydelig driftet av

skogbruket, og bærer preg av

plukkhogst. Trærne er stort sett

ung e , men med mindre partier

med hogstmoden furu (figur 3 ) .

Delområde 3 er en skrotemark

som resultat av nylig masseutt ak

av sand, med noen områder delvis

i gjengroing. Nord i delområdet er det store hauger med jord, trolig klargjort for

salg. I disse haugene har det etablert seg store mengder av de fremmede

planteartene legesteinkløver (SE), kanadagullris (SE) og rødhyll (SE), som har

dannet tette bestander på og rundt jordhaugene. Eller s i delområdet er det

mindre bestander av bringebær, åkertistel, bergrørkvein og meldestokk.

Nordgrensen til delområde 3 ligger inntil til randsonen til Lamyra naturreservat.

Denne randsone n huser mange store furutrær, flere med omkrets på ca. 180

cm.

6 Naturmangfold

6. 1 Geologi

Løsmassene i planområdet består av sand - og grusholdige elve - og

bekkeavsetninger. Berggrunnen er ikke kartlagt da løsmassetykkelsen er

betydelig.

6. 2 Verneområder

Det finnes ingen verneområder i planområdet, men planområdet ligger like ved

Lam yra naturreservat ( Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 1975)

(Figur 4 ) .

Figur 3 : Skog med høyreist furu og bjørk, fra

delområde 2.
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Lam yra naturreservat er en nesten gjengrodd kroksjø, som er klassifisert som

ekstremrik myr o g er svært viktig for naturmangfoldet. Det er flere sjeldne og

rødlistede plantearter knytte t til rikmyrer registrert her: Huldrestarr (N T),

småmyrull ( EN), myggblom (N T), k nottblom (EN) og myrtelg (VU) (A rtskart.no).

Lamyra naturreservat er også et R amsar område, med internasjonal verdi for

fugleli vet (A - verdi) (naturbase - id: VV00000896) .

Figur 4 : Lamyra naturreservats beliggenhet i forhold til planområdet.

6. 3 Naturtyper

Det er ingen registrerte n atu rtyper innenfor planområdet ( N aturbase.no). Det

ble heller ikke påvist noen naturtyper (etter DN - håndbok 13) under befaring.

Naturtypene i Lamyra naturreservat er beskrevet under « 6.1 Verneområder».

Lamoen som landskapskompleks og naturtype med meandrerende elveparti,

kroksjø mm er b eskrevet under «6. 5 Landskapsformer».
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6. 4 Rødlistearter

Sandtak er kjente hot - spot habitater for jordlevende insekter, og er i de senere

år godt un dersøkt blant annet gjennom ARKO - prosjektet (Ødegaard m. fl.,

20 11) . Den jordlevende bien r eliktjordbie ( Lasioglossum quadrinotatulum) (CR)

(figur 5 ) er i senere år registrert rett utenfor planområdet (figur 6 ) , hvilket

utgjør ett av to funnsteder i Norge. Dette er en av Skandinavias mest sjeldne

bier (Ødegaard, 2018) og bien er kategorisert som kritisk truet på rødlista, og er

trolig be gunstiget av t ilstedeværelsen og opprettholdelsen av masseuttaket

siden den er avhengig av bratte/vertikale skråninger med bar sand/ sand jord til å

ha reirene sine i ( Johansson 2016 ). Registreringene av reliktjordbie er i

vegkanten som leder inn til sandtaket, og denne b ien har trolig reirpla s sene sine

her (figur 6 og 7 ). Flere reirplasser til jordlevende bier ble observert i d enne

vegkanten under befaring, selv om det er u mulig å vite hvilken art d isse tilhører

uten innsamling og artsbestemmelse på laboratorium .

Figur 5 : Reliktjordbie, med det karakteristiske kjennetegnet svak og spredt punktering på bryst og bakkropp.

Foto: Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning (Ødegaard 2018).
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Figur 6 : Nøyaktig plassering av re gistreringene av reliktjordbie like ved pl anområdet.

Figur 7 : Nesten vertikal skråning med sandjord, hvor flere reirplasser til jordlevende insekter

ble observert under befaring. Fra området som er kjent levested for den

kritisk truede bien reliktjordbie.
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Næringssøkende s andsvale (N T) ble observert under befaring, og reirplassene til

disse ble observert i de bratte skråningene som har oppstått som et resultat av

sanduttaket , innenfor planområdet.

Rødlistearter kjent fra Lamyra naturreservat er omtalt under « 6.1

Verneområder».

6. 5 Landskapsformer og del av naturtypekompleks

Lamoen er en del av et gammelt elvelandskap ve d Storelvas utløp i Tyrifjorde n.

Storelvas nedre løp utgjør et fortsatt aktivt elvemeandersystem som

roligflytende elv gjennom finkornete løsmasser (Artsdatabanken b, 2018) .

Planområdet på Lamoen ligger midt i en større, nesten gjengrodd meander, og

har verdi som en del av en sjelden l andskaps form ettersom større

meandrerende elver er nasjonalt sjeldne (DN - håndbok 13).
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Figur 8 : Storelvas meandrerende bekkeløp med tilhørende landskap , før utløpet i

Tyrifjorden.

P lanområdet er en del av Lamoen som større naturty pekompleks går også under

«Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti E03, Kompleks med

mean drerende elveparti, kroksjøer og dammer» etter DN - Håndbok 13

(Direktoratet for nat urforvaltning, 2007 ) , og er med det ansett som et viktig

naturtypekompleks.

6. 6 Fremme de karplanter

Store mengder kanadagullris (SE), rødhy ll (SE), hvitsteinkløver (SE) og

legesteinkløver (SE) ble observert i haugene av torvjor d blandet med sand i

delområde 3 (figur 2 ) under befaring.
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7 Tiltakets virkning på naturmangfoldet

7. 1 Naturreservat

Vegetasjonen i Lamyra naturreservat er sårbar for endringer i vannstand og

næringsinnhold i vannet, og vil bli sterkt negativt påvirket dersom masseuttaket

fører til hydrogeologiske endringer i myra. I randsonen med furuskog (vist som

forsikt ighets sone i figur 9 ) bør det unngås fremtidige inngrep for å skjerme

Lamyra naturreservat. Dersom dette gjøres, og tiltaket ikke fører til

hydrologiske endringer i Lamyra, vil ikke tiltaket påvirke naturmangfoldet i

Lamyra naturreservat. COWI AS har utredet hydrolog ien og har kommet frem til

at tiltaket ikke vil påvirke de hydrologiske forholdene i Lamyra naturreservat.

7. 2 Rødl ist earten r eliktjordbie

O bservasjonene av reliktjord bie (CR) er utenfor planområdet, men det må antas

at denne artens hjemmeområde overlapper med planområdet da det er vanlig å

anta at arealbruk innenfor en radius på 250 m kan påvirke de lokale

populasjonene av bier (Steffan - Dewenter m. fl. 2002).

For å ta hensyn til forekomste ne av reliktjordbie anbefales e n forsiktighets sone

(figur 9) i det v idere planarbeidet og driften av anlegget. Forsiktighetssonen vist

i figur 9 ligger utenfor reg ulert område for dette tiltaket, men er ment som en

intern bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Denne

forsiktighetssonen består i all hovedsak av eksisterende vegkant med tilhørende

kantsoner, og må i den videre driften ivaretas for å unngå ødeleggelse av

reliktjordbiens leveområder her . Rent p raktisk innebærer dette i frem tiden å

unngå og utvide veien massene fraktes ut via , og beskytte vegkanten her fra

ødeleggelse . Dersom forsiktighets sonen blir ivaretatt, er det lite trolig a t

utvidelse av masseuttaket vil påvirk e forekomstene av reliktjordbie negativt.

Forekomster av reliktjordbier er blant annet truet av gjengroing og igjen -

planting (Johansson 2016). Når driften av masseuttaket en gang er over, og

området skal fylles igjen vil dette kunne påvirke reliktjorbienes habitater

negativt.

7. 3 Fremmed e arter

De obs erverte forekomstene av fremme de arter ble hovedsakelig gjort i store

hauger med masser av diverse jordblandinger , trolig forberedt til salg. Salg og

forflytning av masser som er infisert med plantedeler /frø av fremmed e arter vil

kunne ha en sterk negativ påvirkning på naturmangfoldet da disse artene er

vurdert til å ha svært høy risiko for ster k negativ effekt på norsk natur

( Artsdatabanken 2018). Masser som skal transporteres ut fra masseuttaket bør

derfor behandles med sikte på å unngå spredning før vide resalg.
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7. 4 Lamoen som del av et elve landskap og
naturtypekompleks

U tvidelse av masseuttaket vil føre til betydelige videre inngrep i Lamoen som del

av et meandrerende elve - landskap (figur 8) . Dagens situasjon er imidlertidig slik

at området allerede er sterkt redusert av eksisterende masseuttak, og videre

utvidelse av masseuttaket vil derfor i mindre grad redusere Lamoens verdi som

del av en l andskapskapsform, og som naturtype kompleks «kompleks med

meandrerende elveparti, krok sjøer og dammer».

8 Anbefalinger

For å ivareta naturmangfoldet best mulig i prosjektet anbefales følgen d e:

› Massene med fremme de planter bør behandles før forflytning, slik at flytting

av masser ikke bidrar til spredning av registrerte planter .

› Det anbefales at det etableres en forsiktighetssone for naturmangfoldet

(figur 9 ) mellom dagens anleggsvei og Lamyra. Forsiktighetssonen ligger

utenfor reg ulert område for dette tiltaket, men er ment som en intern

bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av masseuttaket. Det er ønskelig

at driften fortsetter med samme intensitet som før, uten å gjøre inngrep i

vegkanten her . Eventuelle fremtidige utvidelser av sandtaket, samt andre

inngrep må ikke legges til dette området.

Figur 9 : Anbefalt forsi ktighet ssone for reliktjordbie og Lamyra naturreservat (CR).

› F or å bevare leveområdene til den rødlistede reliktjordbien like utenfor

planområdet, er det ønskelig at de vertikale skråningene med bar sandjord

(figur 7) bevares i fremtidig drift og bruk.

› A nbefalinge ne bør inkluderes i den videre drift en .
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9 Supplerende undersøkelser

Ingen supplerende undersøkelser er nødvendig.

1 0 Naturmangfoldloven (nml)

I dette kapittelet er prosjektet vurdert e tter kravene i Lov om forvaltning av

naturens mangfold ( naturmangfoldloven ) er ivaretatt.

Prosjektet er vurdert etter naturmangfol dlo vens § 4 og 5 og er vurdert til å ikke

være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter siden

all natur av verdi befinner seg utenfor regulert område. Det er imidlertidig

anbefalt en forsiktighetssone for naturmangfoldet som ligger utenfor regulert

areal. Denne er tenkt som en intern bevisstgjøring for fremtidig drift og bruk av

masseuttaket . Forsiktighetssonen er også utvidet for å fungere som en

buffersone mellom planområdet og Lamyra naturreservat.

Prosjektet er vurdert etter naturmangfoldlovens paragraf 8 - 12 og prosjektet er

vurdert til å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper,

økosystemer og arter . Dette begrunnes med følgende:

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Det som finnes av naturfaglig forvaltningsinteresse innenfor og i tilknytning til

planområdet er fremmede kar planter og flere forekomst er av den rødlistede bien

reliktjordbie (CR) . Lamyra naturreservat er dokumentert viktig for biologisk

mangfold, og grenser nesten til planområdet.

Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende masseuttak, og vil ikke føre til

forringelse av Lamoen som del eldre elve landskap og som større

naturtypekompleks.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok som beslutningsgrunnlag.

§ 9.(føre - var - prinsippet)

Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for

naturmangfoldet . F øre - var - prinsippet kommer til anvendelse i forbindelse med

foreslått i ntern bevisstgjør ing ved videre bruk og drift av masseuttaket i form av

en forsiktighetssone . Denne forsiktighetssonen er ment å bevisstgjøre om, og

ivareta naturverdiene i Lamyra naturreservat , samt forekomstene av

reliktjordbie (CR).

§ 10.(økosyst emtilnærming og samlet belastning)

Reliktjordbie har veldig få funn her til lands, og tiltak anbefalt i denne rapporten

kan være med på å ivareta en av totalt to lokaliteter i Norge . Resterende

naturverdier i planområdet er vurdert som livskraftige og derfor ikke vurdert

under denne paragrafen.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringel se skal bæres av tiltakshaver)

Det te er ikke vurdert i prosjektet; det antas at det i det videre planarbeidet

legges føringer for å hindre miljøforringelser.
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http://projects.cowiportal.com/ps/A113526/Documents/03 Prosjektdokumenter/Naturmangfold/NOT - natur_Lamoen.docx

§ 12.(miljøforsvarlige te knikker og driftsm etoder , samt lokali s ering )

Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til

grunn i videre planlegging og drift .

I kapittel 8. Anbefalinger har det blitt fremmet en rekke forslag for å unngå

unødig forringel se av natur v ed å unngå diverse naturverdier nevnt i denne

rapport.

Lokaliseringen av tiltaket er knyttet til naturressursen i området (sand). Sand er

en begrenset og etterspurt ressurs, og det er ønskelig at eksisterende sandtak

utvides fremfor at nytt sa ndtak opprettes, siden naturen her allerede er forringet

på grunn av eksisterende masseuttak. N ødvendig infrastruktur er allerede på

plass, og det er derfor ikke behov for utbygging av ny vegtilkomst i forbindelse

med utvidelsen.
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Jord og sandproduksjon på Lamoen støyrapport

ApiAku Lars Oftedahl Foretaksregisteret 971 454 989 MVA
Festningsveien 6, 1368 Stabekk E:\Prosjekter\2562045-Lamoen Side 2
Tlf 911 86 026

Sammendrag

Ingen bolighus eller annen bebygge lse til støyfølsom bruk ekspo neres for støy over 55 dB
Lden, beregnet 4 meter over terreng. Ved det nærmeste bolighuset er det beregnet et lydnivå
på ca 50 dB Lden. Dette illustreres i ve dlagte støysonekart.

Figur 1 Reguleringsgrense for masseuttak og deponi av rene masser.
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1 Innledning

Skaaret Landskap AS driver pr oduksjon av jord og sand på et omr åde på Lamoen, del av
gnr. 3 bnr. 3 i Ringerike k ommune, jf. figur 1.

ApiAku Lars Oftedahl har fått i oppdrag å utføre støyberegninge r og utarbeide støyfaglig
rapport for planlagt drift i nytt, utvidet område. COWI og Guni Consult står for
utarbeidelse/gjennomføring av regul eringsplanen for aktuelle om råde. Kontaktperson i
Skaaret Landskap er Tom Nøkle by og i Guni Consult Gunnar Nilsen .

Kristian E. Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidemannskontro ll på dette dokumentet.

Det er luftbåren lyd som er tema.

2 Retningslinjer og krav

Bedriften er underlagt støygrenser som angitt i Forurensningsfo rskriftens § 301 der § 30.1 til
§ 30.3 angir virkeområde/generelle spørsmål, mens § 30.7 og § 3 0.8 omhandler støy.

2.1 § 30-1. Virkeområde og definisjoner

Dette kapittelet omfatter stasjonæ re og midlertidige/mobile knu severk samt siktestasjoner
som produserer pukk, grus, sand og singel.

Midlertidige/mobile virksomheter regnes som stasjonære etter at virksomheten har foregått
på samme sted i mer enn et år.

Med nabo menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusj oner, fritidsboliger,
utdanningsinstitusjoner og barnehager.

2.2 § 30-2. Virksomheter som må ha sær skilt tillatels e etter forure nsningsloven

Når særlige forhold tilsier det , kan fylkesmannen kreve at også virksomheter som omfattes
av dette kapittelet skal ha særsk ilt tillatelse f ra forurensnin gsmyndigheten jf.
forurensningsloven § 11.

2.3 § 30-3. Skjerming

Stasjonære virksomheter skal anl egges slik at terrenget og brud dkanten samt vegetasjon i
størst mulig grad vil skjerm e aktivitetene i bruddet og hindre direkte innsyn fra naboer.

Mobile/midlertidige virksomhet er skal skjermes mot innsyn og st øy med voller/lagerhauger
etter hvert som pukk/masser tas ut.

2.4 § 30-7. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgen de grenser, målt eller beregnet
som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo:

1 https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§30-7
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Tabell 1 viser støygrenser i hht § 30-7 i Forurensningsforskriften. Definisjon av støyparametrene er vist under.

Mandag-fredag Kveld mandag-fredag Lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-07) Natt (kl. 23-07)

55 Lden 5 0  Levenin g 5 0  Lden 4 5  Lden 4 5  Lni g h t 6 0  LAFmax

Lden er definert som vektet døgnmiddel.

Med impulsstøy eller rentonelyd e r grensen 5 dBA lavere. Den st rengeste grenseverdien
legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer e nn 10 hendelser pr. time.

Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19 -23.

Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-0 7.

LAFmax er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid
støynivå med Fast respons) fra e n industribedrift i nattperiode n 23-07.

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 kapittel 6. Dersom
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grensever dien 5 dBA lavere enn de
grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhe t, inkludert intern transport
på bedriftsområdet og lossing/la sting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhete ns ansatte er likevel ikke
omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for be byggelse av forannevnte type so m er etablert etter 1. januar
2010.

2.5 § 30-8. Støy fra sprengninger

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sp rengninger skal bare skje i
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være va rslet om når sprengninger
skal finne sted.

2.6 Kommentar

Da driftstiden kun er på dagti d kl 07-19 mandag-torsdag og kl 0 7-14 fredag, er det kun én
grenseverdi som kommer til anvendelse, nemlig Lden for hverdag/mandag-fredag.

I motsetning til drift i pukkverk dreier det seg i denne sammen hengen om myke masser, og
det er derfor ikke snakk om i mpulsstøy. Støygrensen for denne v irksomheten blir da 55 dB
Lden.

Lden er definert ved:

Lden =

der Ldag er lydnivå i dagperioden kl 07-19, Lkveld lydnivået i kveldsperioden kl 19-23 og Lnatt

kl 23-07. 5 og 10 dB er hhv kveld s- og nattillegg.

10
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3 Beregningsforutsetninger

3.1 Omgivelser

Området for planlagt fremtidi g drift ligger i tilslutning til n åværende produksjonsområde.
Jordproduksjonen skal starte le ngst i vest mot kanalen og Norde rhovsveien mens
sandproduksjonen skal legges lenger øst, se figur 2.

Figur 2 viser planlagte produksjonsområder

Nærmeste bolighus ligger på andre siden av Norderhovsveien ca 1 95m fra jordproduksjonen.
Dette produksjonsområde vil etter hvert flytte seg østover og p lasseringen i støyberegningen
er således et verste tilfell e. Sandproduksjonen foregår godt un na all bebyggelse og legges
dertil nedsenket, ca. 3 meter la vere enn tilstøtende terreng.

3.2 Driftsforhold og driftsplan

Jord og sandproduksjonen vil foregå i tidsrommet 1. april til 1 5. november mens
massetippen (tilføring og planeri ng av masser) går hele året. I nnfyllingen vil bestå av ca
250 000 m3 pr. år, svarende til 11 400 bile r. Utkjøring av sand og jord g jøres til en viss grad
av samme biler som leverer, men ca. 1360 biler kommer kun for å hente. Dette gir et snitt på
ca. 60 biler pr. arbeidsdag.

I jordproduksjonsområdet vil det gå et sikteverk, to hjullaster e og en gravemaskin. I tillegg er
en lastebil og dozeren plassert i dette området (bevisst «worst case»-tilfelle). I
sandproduksjonen vil det gå to sik teverk og en hjullaster. Følg ende lydeffektnivå2 er benyttet
i beregningene:

2 Lydeffektnivå må ikke forveksles med ly dtrykknivå (lydnivå). Analogien med en el ektrisk varmeovn er beskrivende: ovnens
effekt korresponderer med lydeffekt og temperaturen et st ykke unna med lydnivået som kan måles i et punkt. Både
lydeffektnivå og lydnivå angis i dB, det første med referanseverdi 1 pW=10-12 W, det andre med referansetrykk
20 µPa=20.10-6 Pa. Lydeffektnivået er i dette tilfellet A-veid og gis da notasjonen LWA.
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Tabell 2 Støydata i beregningene. Maskiner som benytte s, bruksområde, tid i bruk pr. dag, prosent av full
driftstid kl 07-19 og tilhørende lydeffekter

Maskin Type Bruksområde Timer % av tiden LWA

Hjullaster Volvo L120E Sandproduksjon 2 17 % 110
Hjullaster Volvo L180F Jordproduksjon 2 17 % 110
Hjullaster Volvo L180H Jordproduksjon 6 50 % 110
Bulldozer D65 EX15 Massetipp 6 50 % 114
Jordfres Allu sikteskuffe Jordproduksjon 3 25 % 109
Sikteverk sand 1400 sikt Powerscreen Sandproduksjon 1 8 % 109
Sikteverk sand 1700 sikt Powersc reen Sandproduksjon 3 25 % 109
Sikteverk jord 2100 sikt Powerscreen Jordproduksjon 3 25 % 109
Dumper Moxy dumper Intern Transport 2 17 % 94
Gravemaskin Liugong 922E Jordproduksjon 3 25 % 109
Lastebil — Transport ut/inn 3 50 % 94

3.3 Beregningsmetode

Beregningene er utført i hht nor disk beregningsmetode for indus tristøy3.
Beregningsverktøyet er SoundPL AN versjon 7.3. Input i programme t er digitalt kart og
støydata/emisjonstider for utstyr som skal benyttes. Lydutstrål ingen fra virksomheten
simuleres i en tredimensjonal modell.

3.4 Andre forutsetninger og kommentarer

Det er beregnet med annen ordens r efleksjoner, absorbsjonsfakto r i fasader er satt til 0,2, og
det er forutsatt gjennomsnittlig myk mark i hele modellen. (Har de flater utgj ør prosentvis
små arealer). Områder med vann er gitt absorbsjonsfaktor 0, dvs fullt reflekterende.

Lydnivået er beregnet i punkter som grunnlag for støysonekarten e. Avstanden mellom
beregningspunktene er satt til 2 meter og beregningspunkthøyden over terreng er 4 meter.
Programmet interpolerer lydnivå et imellom og genererer støysone ne.

4 Resultater og kommentarer

4.1 Resultatet av beregningene

Resultatet av beregningene er v ist som støysonekart i kapittel 5.1.

Støysonekart X01 viser støyen fra planlagt virkso mhet. Det er ikke lagt inn stø yskjerming i
form av voller, men sandproduksjone n foregår noe nedsenket i te rrenget.

Ingen boliger eller bygg til støyføl som bruk utsettes for støy over 50 dB Lden. Grenseverdien
på 55 dB er således tilfredssti lt med god margin til tross for at det er beregnet for et «worst
case»-tilfelle med både dumper , dozer og lastebil i jordproduks jonsområdet.

3 General Prediction Method



Jordproduksjon

SKAARET LANDSKAP AS

X01 Støysoner med jordproduksjon vest i
området og sandproduksjon i øst. Tre sikte-
verk, 3 hjullastere, 1 gravemaskin, 1 dozer ,
sikteskuffe og lastebiltrafikk, drift kl 07 - 19.
Støysoner angitt ved ekvivalentnivå Lden.
Beregningspunkthøyden er 4m.

Siv.ing Lars Oftedahl
08.11.2018
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Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller
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I sluttrapporten beskrives resultatene av målingene, som er utført i oppdrag av Skaaret Landskap
AS.

Det gjelder sikteverk, jordproduksjonsverk og masseoppfy lling ved Lahaugen i Ringerike
k ommune

Målinger er utført i forbindelse med krav som er nevnt i kapittel 30 i forskriften om begrensning av
forurensning og som gjelder produksjon av pukk, grus, sand og singel.

Sluttrapporten består av fire kapitler og to vedlegg:

Kapitlene består av:

1. Beskri velse av målet
2. Arbeid som er utført i forbindelse med bestemmelse av støvnedfallet
3. Resultatene av målingene
4. Evaluering

Vedleggene består av:

A. Plassering av de tre prøvepunkte r

B. Resultatene

a. Oversikt over periodene som er brukt for bestemmelse av støvnedfallet
b. Oversikt over støvnedfallet i tabellform
c. Oversikt over støvnedfallet i diagramform
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Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leverings betingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser.

1. Målsetning

Molab AS har mai 2013 fått oppdrag om å utføre støvnedfallsmålingen for Skaaret Landskap AS
som drifter to sikteverk og masseoppfylling ved Lahaugen, på Helgelandsmoen .

Målsetningen av undersøkelsen er å få mer innsikt i støvnedfalle t i nærheten av sikteverkene
som Skaaret AS bruker.

Undersøkelsen er basert på NS 4852.

Når grenseverdien overskrides skal også mineral sk andel i nedfallet (målt ved nærmeste nabo)
bestemmes.

2 8 . mai 2013 er , i samsvar med Skaaret Landskap AS og beboerne som det gjelder , de t re
stasjoner utplassert .

Grenseverdi for mineralsk andel i totalt støvnedfall er satt av Miljødirektoratet (før SFT/ KLIF ) og
ligger
på 5 gram/m2 i en periode av 30 dager.

Sluttrapporten som foreligger er en presentasjon av arbeidet og tilhørende resultater.

2. Arbeid

P rosjektet startet på initiativ av daglig lederen.

Etter samtale med de nærmeste beboerne og sammen med ledelse av verket er som skrevet
ovenfor tre stasjoner utplassert. Stasjonene ligger nordvest (punkt 1) og sørvest ( punkt 2 ) fra
pukkverket.

Anlegget ligger vest for Europaveien 16 og øst for S torelva som renner ( v ia meandere ) ut i
Tyrifjorden.

Plasseringen av de tre prøvepunktene, dvs. stasjonene for samling av nedfallet vises i vedlegg A.

Beholderne er i begynnelse av hver periode tilsett en liter vann med 5 % alkohol.

Skiftingen av beholde rne har funnet sted på de datoene som er vist i vedlegg B.

Analyse og beregning av totalt s tøvnedfallet er utført på Molab AS sitt organiske laboratorium i
Oslo .
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Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leverings betingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser.

Følgende trinn er for hver bestemmelse gjennomført:

tørking av de askefrie rundfilter med 12,5 cm diameter
veiing
filtrering
tørking
veiing
beregning

Et blanko filter er kjørt samtidig med de eksponerte filter for å bestemme forskjell i fuktighet. På
denne måten er beregningen av totalt nedfall korrigert for vektforskjellen ( på grunn av
fuktighet en ) .

3. R esultatene

Periodene som er brukt for bestemmelse av det total e støv nedfallet er presentert i vedlegg B.

Det fremgår at totalt støvnedfall for alle perioder og i alle tre punkter under grenseverdi en ligger .

Det er ikke oppdaget store uforklarlige mengder vann eller lukt/utseende i beholderne.

4. Evaluering

Undersøkelse gjelder bestemmelse av støvnedfall i en periode av fire måneder i nærheten av
sikteverkene som driftes av Skaaret Landskap AS.

Undersøke lsen er utført i oppdrag av Skaaret Landskap i forbindelse med krav som er nevnt i
kapittel 30 i forskriften om begrensning av forurensning som gjelder produksjon av pukk, grus,
sand og singel.

Grenseverdi for mineralsk andel i totalt nedfallet er satt av Miljødirektoratet (før SFT/ KLIF ) og
ligger på 5 gram/m2 og 30 dager.

Ut fra undersøkelse av støvnedfallet kan konkluderes at nedfallet i hele måleperiode n ikke
overskrider grenseverdien hos de tre punkter som er brukt i denne undersøke lsen . Etter samtale
med Fylkesmannen i Buskerud har Skaaret Landskap AS avsluttet målingene 30. september
2013.



Ordrenummer: 50436 Side 4 av 7

Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leverings betingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser.



Ordrenummer: 50436 Side 5 av 7

Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leverings betingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser.

Vedlegg B: Resultatene

Vedlegg B.a . : Oversikt med perioder som er brukt for bestemmelse av støvnedfallet for
Skaaret AS sitt anlegg på Helgelandmoen ( august 201 3 / august 201 3 )

I 28.05.201 3 - 26.06 .201 3

II 26.06.201 3 – 30.07 .201 3

III 30 . 07 .201 3 - 28 . 08 .201 3

I V 28 . 08 .201 3 – 30.09 .201 3



Ordrenummer: 50436 Side 6 av 7

Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leverings betingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser.

Vedlegg B.b : Totall Støvnedfall målt hos Skaaret AS sitt anlegg på Helgelandmoen på tre
punkter i fire perioder (august 201 3/ september 201 3) i g/m2 .

periode Sk 1 Sk2 Sk 3

I 3,1 0,7 4,7

II 1,5 3,1 2,3

III 0,9 1,7 1,5

I V 0,8 0,9 2,5



Ordrenummer: 50436 Side 7 av 7

Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leverings betingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser.

Vedlegg B.c : Totall Støvnedfall målt hos Skaaret AS sitt anlegg i fire perioder ( august
201 3 t.o.m september 201 3 ) i g/m2
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Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

12.04.2019 

 

Vår ref.: 2017/2721 

  

Innspill til detaljregulering for Lamoen (Helgelandsmoen) 

  

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommune nettside datert 31.03.2019 og deres varsel 

av 21.03.2019 om utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan 436 Lamoen for drift av 

grustak.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til 

Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern 

omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Folkehelseloven omfatter miljø- og helsefaktorer som omgivelsene kan påføre planformålet 

og mulige effekter planområdet kan påføre omgivelsene under og etter utbygging.  

Forskriftens bestemmelser om overordnede krav (§ 7), beliggenhet (§ 8) og Helsemessige 

ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene (§ 9), kommer til anvendelse 

under planlegging, bygging, drift og avvikling av virksomheter og eiendommer.   

Eier og ansvarlig for virksomheter og eiendommer plikter å etablere skriftlig internkontroll-

system med formål om å ivareta folks helse og miljø (§ 12). Internkontrollsystem skal være 

basert på risikovurderinger av miljøfaktorer som kan virke inn på omgivelsene og med 

tilhørende plan for avbøtende tiltak.   

 

 

 

 

 



Merknader til planforslaget: 

 

Støy 

Støy er en miljøfaktor som kan virke negativt inn på folks helse. Nærliggende boliger og 

tilhørende uteoppholdsarealer må ikke påføres støybelastninger fra grusuttaket utover. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplan-leggingen (T-1442/2016). Retningslinjen 

gjelder også for bygge- og anleggsvirksomhet, jf. forskrift om miljørettet helsevern, § 9 a). 

 

Tiltakshaver bør opplyse om hvilken type virksomhet grustaket er å sammenligne med i 

henhold til retningslinjen, vi anser at alternativet er «Øvrig industri» (Ikke helkontinuerlig 

industridrift). Grenseverdiene for støy fra «øvrig industri» er som følger: 

 
Tabell 1 Utklipp fra Retningslinjen for støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), Tabell 3: Anbefalte støygrenser ved 

planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleie-institusjoner, fritidsboliger, skoler og 

barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støy-

kilde 

Støynivå på 

uteoppholds-

areal og 

utenfor 

vinduer til 

rom med 

støyfølsom 

bruksformål 

Støynivå 

utenfor 

soverom, 

natt 

kl. 23 – 

07 

Støynivå på 

uteopp-

holdsareal 

og utenfor 

rom med 

støyfølsom 

bruksformål, 

dag og kveld, 

kl 7 - 23 

Støynivå på 

uteoppholdsareal 

og utenfor rom 

med støyfølsom 

bruksformål, 

lørdager 

Støynivå på 

uteoppholdsareal 

og utenfor rom 

med støyfølsom 

bruksformål, 

søn- /helligdag 

 

 

 

Øvrig 

industri 

Uten 

impulslyd: 

Lden      55 dB 

Levening 50 dB 

 

Med 

impulslyd: 

Lden      50 dB  

Levening 45 dB 

 

Lnight  

45 dB 

 

LAFmax  

60 dB 

 

 

 

 

- 

Uten  

impulslyd: 

Lden      50 dB 

 

 

Med  

impulslyd: 

Lden      45 dB 

Uten  

impulslyd: 

Lden      45 dB 

 

 

Med  

impulslyd: 

Lden      40 dB 

For nærmere definisjon av begrepene m.m. se retningslinjen for støy i arealplanleggingen (T-

1442/2016). 

  

 

Lokal luftforurensning 

God lokal luftkvalitet i boligområder er en forutsetning for god helse. Luftforurensinger og 

støv fra drift og transport til og fra grustaket må ikke overskride anbefalte normer for 

luftkvalitet. Grustaket må ha driftsrutiner som sikrer at støvflukt holdes på et lavest mulig 

nivå. Støvbelastninger til omgivelsene må ikke overskride Retningslinje for behandling av 

luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012), jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 9 b). 

Tungtransport til og fra grustaket og internt på området må foregå på godt vedlikeholdte veier 

og veianlegg som tåler belastningene fra anleggstrafikk og tyngre kjøretøy. 

 

Konklusjon 

Kommuneoverlegen støtter forslaget til regulering av området og forventer at drift av 

grustaket kan bli tilrettelagt på en slik måte at:   

 



 Boliger og tilhørende uteoppholdarealer ikke blir belastet med støy og støv utover 

grenseverdier satt i anbefalte retningslinjer.  

 Transport til og fra grustaket ikke medfører redusert trafikksikkerhet.  

Kommuneoverlegen tilrår at det blir fastsatt støygrenser i arealplanbestemmelsene, jf. 

Retningslinjen for støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), tabell 3, «øvrig industri». 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5018-25  Arkiv: GNR 265/5  

 

Klage på vedtak om pålegg om å fjerne avfall. 

Gnr/bnr 265/5 – Strykenveien 5 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at dette er utført, og 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen, 

opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 1.7.2019. 

2. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.6.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

1.7.2019. 

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 TYRISTRAND  

  

Sammendrag 

Forurensningsmyndigheten fattet 28.09.2018 to vedtak om pålegg på eiendommen. Vedtak [1] 

er pålegg om å rydde opp avfall og dokumentere at dette er utført, samt dokumentere totalt 

antall kjørbare og ikke-kjørbare kjøretøy som er igjen. Vedtak [2] er pålegg om å etablere en 

skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes. Påleggene er ikke 

etterkommet av grunneier. Grunneier har klaget på de to vedtakene om pålegg. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 

endelig avgjørelse. 

    

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av en naboklage utførte kommunen befaring på Gnr/bnr 265/5 – Strykenveien 5 

den 6.10.2016 (vedlegg 1 - Oversiktskart). Det ble vurdert at en rekke gjenstander på tomta 

var å anse som avfall, det vil si kasserte gjenstander. Det ble også vurdert at en del av disse 

gjenstandene kunne medføre fare for forurensning. Etter grunneiers ønske ble det gjennomført 

en ny befaring på eiendommen den 4.7.2017. På denne befaringen fikk kommunen informasjon 

om hva de forskjellige gjenstandene var, og at det var en plan for gjenbruk. Det ble observert 

flere områder med forsøpling og lagring av potensielt forurensende gjenstander på 



- 

eiendommen. Anslagsvis var det minst 50 kjøretøy på eiendommen (vedlegg 2 – 

Situasjonsplan). 

 

Kommunen fikk ikke nok opplysninger under tilsynet eller dokumentasjon i etterkant, til å 

vurdere at kjøretøyene og gjenstandene ikke var brudd på forurensningsloven § 7 (forurensning 

i form av olje, drivstoff, tungmetaller etc.). Kommunen fikk likevel nok opplysninger til å 

vurdere at kjøretøy og gjenstander representerer brudd på forurensningsloven § 28 om forbud 

mot forsøpling (jf. § 27 definisjon av avfall). Kommunen vurderte at kjøretøyene og 

gjenstandene kan føre til forurensning. Det var ikke mulig å undersøke kjøretøyene grundig, for 

å fastslå om og i hvilken grad lagringen utendørs ville føre til forurensning lokalt på 

eiendommen og til vassdrag, jf. forurensningsloven §7. Forurensningsmyndigheten vurderte at 

grunneier selv, via kvalifisert organ, måtte sørge for å utføre nødvendige undersøkelser for å 

avklare dette, jf. forurensningsloven § 51. Undersøkelser gjelder også for avfall, jf. 

forurensningsloven § 51 annet ledd. 

 

Forurensningsmyndigheten fikk under tilsynet inntrykk av at sønnen til grunneier ønsket å 

gjenbruke bildeler, deler av landbruksmaskiner, halmsiloplast, motorolje osv. Det ble fortalt at 

det bl.a. var laget tilhengere av jernskrap, og at salg av jern ikke var aktuelt per tidspunkt pga. 

lav pris. Man ønsket ikke å bidra til forurensning/forsøpling. Det ble på egen oppfordring 

opplyst at ca. 10 kjøretøy, skulle leveres til godkjent mottak i 2017.  

 

Kommunen varslet i brev datert 19.12.17 pålegg om å rydde opp på eiendommen (fjerne ca. 10 

kjøretøy, løse gjenstander som stammer fra kjøretøy, el-avfall og halmsiloplast) og å 

gjennomføre grunnundersøkelser (riktig ord skal være undersøkelser), herunder skriftlig plan 

som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes innen 1.5.2018 (vedlegg 3). 

 

Pålegget om frivillig å redusere med ca. 10 kjøretøy var et ledd i å sikre mot forurensning og 

forsøpling. Pålegget om skriftlig plan hadde til hensikt å klarlegge forurensning og 

avfallssituasjonen ytterligere, og sørge for at det ble ryddet ytterligere om nødvendig. 

 

Det har vært noe korrespondanse i saken mellom grunneier og kommunen. Grunneier søkte om 

utsatt frist for gjennomføring av tiltak, fra 1.5.2018 til etter sommeren. Ny frist for 

gjennomføring ble satt til 1.8.2018.  

 

Kommunen har mottatt opplysninger om at grunneier og sønnen har levert 9 pantebiler, og at 

el-avfall og hvitevarer var fjernet fra eiendommen. På grunn av private omstendigheter og stor 

brannfare pga. tørkesommer, fikk grunneier ikke ryddet opp etter planen. Vedlagt var ingen 

dokumentasjon på kvitteringer på levert avfall til godkjent mottak. Det manglet i tillegg 

opplysninger på det totale antall kjøretøy som var igjen, både kjørbare og ikke kjørbare, og en 

skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Kommunen fattet derfor to vedtak om pålegg 28.9.18 (vedlegg 4), som gjelder:  

- pålegg om opprydning og dokumentasjon på at dette var utført,  

- pålegg om en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

 

Grunneier kan oppfylle påleggene ved å:  

- dokumentere med kvitteringer at 9 pantebiler og el-avfall er levert til godkjent 

mottak/annen forsvarlig måte. 



- 

- dokumentere (telle og beskrive) totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er 

igjen.  

- engasjere et foretak/person med nødvendig kompetanse til å gjennomgå alle 

gjenstander på eiendommen, og vurdere omfang, årsak og virkning av forurensningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Grunneier har klaget på vedtak om pålegg den 17.10.2018, 24.10.2018, 29.1.2019 og 

30.1.2019 i sin helhet (vedlegg 5 – 9).  

 

Det som kommer fram i klagen er: 

- Grunneier sier at ingen av naboene er plaget, og at svært lite av verdisakene på 

eiendommen er hans. Det er ikke etterlatt noe.  

- Grunneier godtar ikke måten kommunen behandler saken på, og heller ikke hjemlene 

som brukes.  

- Grunneier sier han ikke har mulighet til å frembringe dokumentasjon/kvitteringer på 9 

pantebiler som er levert til godkjent mottak. Dette ble levert fra privatperson. Han har 

ikke eid eller levert bilene, og de tilhører ikke hans virksomhet.  

- Ingen løse gjenstander fra kjøretøyene ble levert. Har ikke noe med han å gjøre, og 

tilhører ikke hans landbruksvirksomhet. Han er ikke ansvarlig for enhver hendelse på 

eiendommen sin. 

- El-avfall er levert juli 2017 til godkjent mottak før kommunen etterspurte kvitteringer. 

Dette var ikke i hans eie, og han ber kommunen kontakte rette eier av kjøretøyene og 

gjenstandene.  

- Grunneier godtar punktet om landbruksplast. Vedlagt var kvittering på at 10120 kg 

halmsiloplast, garn og nett er levert 29.11.2018 til godkjent avfallsmottak, Bjertnæs 

renovasjon (vedlegg 10).  

- Når det gjelder dokumentasjon på antall kjøretøy – kjørbare og ikke kjørbare, mener 

grunneier at kommunen går utover forurensningslovens hjemmel. Han går ikke og teller 

andres private kjøretøy/eiendeler. Grunneier ber kommunen trekke vedtaket som 

omhandler alle andre ting enn halmsiloplast. Til slutt angir han at kommunen skal bruke 

forurensningsloven § 50 – rett til granskning.  

- Han ønsker å gjøre oppmerksom på at kommunen bruker forurensningsloven § 7, fjerde 

ledd. Videre sier han at den gir adgang til å gi frister, og at forurensningen da har 

inntrådt. Grunneieren mener at når forurensningen er et faktum, så er kilden og den 

ansvarlige funnet. I tillegg mener han at det ikke kan gis frister i medhold av loven når 

ikke forurensningen er funnet, og at paragrafen også omhandler den ansvarlige for 

forurensningen. Grunneier henviser til forurensningsloven § 37, første og andre ledd, 

og at det som var bestemt som avfall er levert. I tillegg viser han til forurensningsloven 

§ 50. Grunneier sier at det ikke finnes annen virksomhet utover landbruksvirksomhet på 

hans eiendom. Grunneier anbefaler kommunen å bruke litt tid på å studere denne 

paragrafen som kommunen tilsynelatende har et opplegg med Fylkesmannen rundt. 

Grunneier skriver «Ledende bestemmelser - §1: Lovens formål: Loven skal sikre en 

forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går ut 

over trivselen, eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. På 

befaring/møte med dere mente saksbehandler at det var lite sannsynlig at det var noen 

forurensning her. Det ble stilt skriftlig spørsmål til dere i brev av 26.01.18, om det 

finnes noe sted på denne eiendommen som naturen ikke har evne til 



- 

selvfornyelse/produksjon. Hvor? Hvorfor? Dere svarte i brev, 14.03.18, at naturens 

evne til selvfornyelse/produksjon på min eiendom ikke er tema». 

- Videre skriver grunneier at det ikke foregår systematisk sanering/tømming av kjøretøy 

på eiendommen hans. Han trenger derfor ikke særskilt tillatelse til forurensende tiltak i 

henhold til forurensingsloven § 11. Han driver ikke virksomhet utover 

landbruksvirksomhet. Grunneier mener dette er forklart muntlig og skriftlig en rekke 

ganger til kommunen. Han driver ikke et anlegg for kasserte kjøretøy, og har heller 

ikke registrert at andre driver slik virksomhet på sin eiendom. Han ber derfor om at 

vedtaket blir trukket. 

 

 

Juridiske forhold 

  

Plikt til å unngå forurensning  

I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre 

fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensningsloven §§ 8 eller 9, eller tillatt etter 

vedtak i medhold av forurensningsloven § 11.  

 

Den ansvarlige etter forurensningsloven er den som «har, gjør, eller setter i verk noe som kan 

medføre fare for forurensning», jf. § 7 første ledd. Den ansvarlige kan være både den som 

forurensningen skriver seg fra og den som eier problemet. Hovedregelen tilsier at pålegg retter 

seg mot den forurensningen skriver seg fra, deretter vanligvis dagens grunneier.  

 

Ordet «å ha noe» betyr å eie/besitte, eller råde over noe eller å ha noe til sin disposisjon, for 

eksempel i form av leietaker av en virksomhet eller fester av en eiendom. Videre er det 

tilstrekkelig at det kan foreligge en fare for forurensning. Når det oppstår eller er fare for 

forurensning i strid med loven, har den som er ansvarlig en tiltaksplikt, jf. § 7 annet ledd. Det 

vil si en plikt til i første omgang selv å hindre at forurensningen inntrer eller fortsetter. 

 

Forbud mot forsøpling 

I henhold til forurensningsloven § 28 må ingen tømme, etterlate, oppbevare eller transportere 

avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Forbudet 

betinger for det første at det dreier seg om avfall jf. forurensningsloven § 27  

 

En grunneier som med viten og vilje har stilt sin eiendom til disposisjon for forsøpling, vil 

kunne påta seg ansvar. Dette kan betraktes som «oppbevart» avfall. Og å «oppbevare» avfall 

betyr nærmest det samme som å lagre avfall. Drift av opplagsplass og avfallsbehandlingsanlegg, 

uten tillatelse, medfører i seg selv brudd på forsøplingsforbudet.   

 

Dersom avfallet også representerer en forurensningsfare, kan et grunneieransvar utledes av 

forurensningsloven § 7. Selvstendig betydning får bestemmelsen ved at den også rammer avfall 

som av estetiske grunner påvirker omgivelsene – til sjenanse for noen. Kommunene er ved 

Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 delegert myndighet til å gi pålegg om 

opprydning etter § 7 fjerde ledd for å motvirke forurensning fra lagring av brukte gjenstander 

f.eks. kjøretøy, som representerer en forurensningsfare, uten å måtte ta stilling til om disse 

anses som avfall eller ikke, jf. Miljødirektoratets veileder 2382/2008. 

 

Miljøundersøkelser 
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For å fastslå om kjøretøy og gjenstander som lagres utendørs faktisk forurenser, må disse 

undersøkes grundig. Etter forurensningsloven § 51 kan forurensningsmyndigheten i kommunen 

pålegge iverksettelse av undersøkelse for å bringe på det rene årsaksforhold, skadevirkninger, 

muligheter for forebyggende tiltak osv. Etter forurensningsloven § 51 første ledd, må det være 

grunn til å tro at virksomheten fører eller kan føre til forurensning dersom krav om 

undersøkelser kan stilles. Det må foreligge en kvalifisert mistanke. På den annen side er det 

ikke et vilkår for å stille krav om undersøkelser at forurensningen (eller avfallsdisponeringen, jf. 

forurensningsloven § 51 annet ledd) anses som ulovlig. Pålegg vil kunne rettes til enhver som 

er å anse som ansvarlig etter forurensningsloven § 7. Etter forurensningsloven § 51 annet ledd 

fremgår det at bestemmelsen om undersøkelser også gjelder for avfall.  

 

Det følger av forvaltningsloven § 28 at et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken. Påleggene om opprydning, dokumentasjon og undersøkelser, er 

to enkeltvedtak, og Malvin Johan Vigdal er eier av Gnr/bnr 265/5, og dermed part i saken. 

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt parten mottok vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. 

Grunneier har sendt inn foreløpig klage innen fristen, og vilkårene for å behandle klagen anses 

oppfylt ved innsendelse av tilleggsinformasjon.  

 

All forurensning er forbudt, og det er også ulovlig å sette i verk noe som kan medføre «fare 

for» forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Vanlig forurensning fra jordbruk er jf. § 8 tillatt 

av loven i den utstrekning det ikke er gitt særlige forskrifter etter § 9. «All forsøpling er 

forbudt, ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Første ledd er ikke til hinder for at 

avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 

eller for at avfall blir levert dit».  

 

Kommunen har ikke anledning til å gi tillatelse eller dispensasjon fra kravet om å ikke 

forurense eller forsøple, da myndigheten ligger hos Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, jf. 

forurensingsloven § 11. Utslippstillatelser (konsesjon) vil også kunne være søknadspliktig tiltak 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er fattet to delegerte vedtak om pålegg i saken, datert 28.09.2018, dokumentnr. 16/5018-

10. Det ble satt to ulike frister for oppfyllelse av påleggene, henholdsvis 1.12.2018 og 

1.6.2019. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han/hun har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Utover dette kan ikke rådmannen se at saken vil ha andre direkte 

økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Hovedutvalget ser at saken har versert lenge. Snørike vintre i 2017 og 2018, og tørkesommer i 

2018, har vært medvirkende årsak til dette. Det har vært fokus på god dialog, og man har hatt 

en strategi om at det skulle ryddes mest mulig basert på frivillighet. Det er fortsatt mye snø og 
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is på eiendommen, slik at gjenstander kan være tildekket. I tillegg vil det være mindre 

fremkommelighet, og fare for ulykker/skader. Rådmannen har skrevet et alternativt forslag til 

vedtak om at hovedutvalget utsetter saken for befaring. Anslagsvis er det minst 50 kjøretøy på 

eiendommen, og pålegget om frivillig å redusere med ca. 10 kjøretøy var et ledd i å sikre mot 

forurensning og forsøpling. Det kan bli aktuelt med ytterligere pålegg, blant annet etter som 

situasjonen blir mer avklart eller dersom det skulle komme flere kjøretøy og gjenstander til 

eiendommen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kjenner ikke til tilsvarende saker i Ringerike, og anser saken å være av prinsipiell 

karakter. Men det kan vise seg å være eller bli situasjoner på lignende eiendommer i 

kommunen, som vil få pålegg om noe tilsvarende som klager. Vedtaket kan få betydning for 

tilsvarende saker i fremtiden.   

 

Rådmannens vurdering 

Klager lagrer kasserte kjøretøy og gjenstander som anses som avfall på sin eiendom, og det er 

mistanke om at lagringen medfører forurensning lokalt og til vassdrag.  

 

Massiv lagring av kjøretøy og gjenstander «bilkirkegårder» 

Kommunen har ikke de senere år mottatt klager på pålegg om opprydding av avfall/forsøpling. 

Årsaken til dette er at de fleste saker dreier seg om mindre forsøpling, som gjerne løses før det 

fattes pålegg. Det har ikke blitt meldt inn tilsvarende saker om massiv lagring av biler eller 

«bilkirkegårder» de senere årene. Kommunen har ingen oversikt over eventuelle tilsvarende 

eiendommer hvor det lagres flere kjøretøy og gjenstander. 

 

Avfall 

Rådmannen vurderer at kjøretøy som har stått lagret lenge utendørs, og som ikke fungerer 

(f.eks. mangler deler), anses som avfall etter forurensningsloven § 28. Tilsvarende er kjøretøy 

som er utsatt for stor grad av forringelse og slitasje (rust, mosegroing osv.) uten at det er 

iverksatt tiltak for å motvirke dette, og når reparasjonskostnadene vil være uforholdsmessige i 

forhold til kjøretøyenes verdi. Mer eller mindre tilfeldig utendørs lagring av deler og 

gjenstander som ikke er sikret mot degradering, anses som avfall selv om dette er bestemt for 

videresalg eller til eget bruk.  

 

Ansvarlig 

I tilfeller der grunneier, kommunen eller andre vet eller mistenker hvem forurenser er, kan 

kommunen rette pålegg til flere om å gå sammen om opprydning. Det er ingen ting i saken som 

tilsier at lagringen foregår uten grunneiers samtykke, og at det er privatpersoner registrert på 

annen adresse enn Strykenveien 5. Selv om grunneier påstår at svært lite av verdisakene er 

hans, har kommunen hjemmel til å rette pålegget til grunneier/grunneier. Det er ikke 

avgjørende for saken om avfallet og forurensningen er knyttet til privat/hobby eller en form for 

virksomhet. Forurensningsloven §§ 7 og 28 gjelder for enhver. Rådmannen vurderer at det er 

grunneier som bør ha den største interessen av å ikke forurense, og som har de beste 

forutsetninger for å treffe tiltak. Grunneier har i flere brev til kommunen gitt uttrykk for at det 

er uaktuelt for han å røre gjenstander som ikke er i hans eie. Rådmannen anser grunneiere for å 

være ansvarlig for avfallet når det oppbevares på eiendommen. Videre er all forurensning 

forbudt (når det ikke foreligger en særskilt tillatelse i henhold til forurensningsloven § 11), og 

det er også ulovlig å sette i verk noe som kan medføre «fare for» forurensning, jf. 

forurensningsloven § 7. Det er tilstrekkelig at det kan foreligge en fare for forurensning, for å 
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pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum inne en nærmere 

frist. Når det oppstår eller er fare for forurensning i strid med loven, har den som er ansvarlig 

en tiltaksplikt, jf. § 7 annet ledd. 

 

Dokumentasjon 

Forurensningsmyndigheten kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet 

materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven, jf. forurensningsloven § 50.  

I forbindelse med at grunneier har mange kjøretøy, både kjørbare og ikke kjørbare, er det 

nødvendig at alle kjøretøy blir redegjort for og telt opp. Det vil i første omgang være 

nødvendig å be om dokumentasjon for å avklare hvilke kjøretøy som anses som kasserte/avfall. 

Når slik dokumentasjon ikke foreligger, kan alternativet være at forurensningsmyndigheten gir 

pålegg om opprydning etter § 7 fjerde ledd, uten å måtte ta stilling til om kjøretøyene anses 

som avfall eller ikke. I forbindelse med at grunneier rydder opp, er det vanlig å be om at dette 

dokumenteres ved innsending av kvitteringer og/eller bilder. Dokumentasjon i form av 

kvitteringer ble presisert flere ganger under befaringen den 4.7.2017. Rådmannen vurderer at 

dokumentasjon på antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy, er viktig for å avgjøre hva som er 

kassert/avfall. Dokumentasjon på dette må i første omgang komme fra grunneier som best 

kjenner det enkelte kjøretøy. Prinsippet om dokumentasjon i form av kvitteringer på leverte 

kjøretøy og avfall er viktig. At avfallet ble levert av en privatperson, som fritt har tilgang til/bor 

på eiendommen, før kommunen skriftlig etterspurte det, er ikke til hinder for at avfallsmottaket 

utsteder kopi av kvitteringer, eller at den ansvarlige må oppgi til hvilket godkjent mottak 

avfallet ble levert. Grunneier har i brev den 31.7.2018 sagt at det er levert 9 pantebiler, og at 

el-avfall er fjernet fra eiendommen. På grunn av tørkesommer og stor brannfare, ble det ikke 

ryddet opp slik han ville, og i tilstrekkelig grad. Dette er uttrykk for at han har vært villig til å 

fjerne kjøretøy og avfall, som han i klagen påstår ikke er i hans eie. Grunneier har i brev av 

29.1.2019 godtatt punktet om å levere landbruksplast til godkjent mottak, og dokumentert 

dette med kvittering. 

 

Formålet med forurensningsloven 

Formålet med Forurensningsloven § 1 første ledd, er å motvirke forurensning. Dette omfatter 

både eksisterende forurensning og forurensning som kan oppstå i fremtiden. Loven gjelder 

forurensning og avfall i de ytre miljø. Av annet ledd fremgår at hensikten bak loven er å hindre 

at forurensninger og avfall medfører 1) helseskade, 2) reduserer trivselen eller 3) truer 

naturgrunnlaget. Målsetningen er å oppnå en forsvarlig miljøkvalitet. Rådmannen vurder at 

kommunens svar på spørsmål nr. 14 av 14.3.18 «Naturens evne til selvfornyelse/produksjon på 

din eiendom», ikke er tema fordi formålsangivelser i lovteksten generell og har begrenset 

rettslig betydning. Innholdet i andre bestemmelsene i forurensningsloven er direkte knyttet til 

utfallet av saken, hvor det er gitt vedtak om pålegg. Når innholdet i andre bestemmelser skal 

klargjøres (tvisttilfeller) kan den nyttiggjøres som tolkningsmoment. 

 

Tillatelser etter forurensningsloven 

Rådmannen vurderer at lagring av avfall og kjøretøy på eiendommen kan anses som 

anleggsvirksomhet, som ikke omfattes av forurensningsloven § 8 nr. 1 – 3, når grunneier og 

eller andre benytter eiendommen for å samle gjenstander som ikke har direkte tilknytning til 

landbruk eller stedbunden næring. Drift av opplagsplass og avfallsbehandlingsanlegg, uten 

tillatelse, medfører i seg selv brudd på forsøplingsforbudet. Fylkesmannen i Oslo og Viken må 

følge opp om det vil være nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. brev av 

20.12.2018 hvor kommunen er kopimottaker. 
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Undersøkelser 

Rådmannen mener at kjøretøy og gjenstander som lagres utendørs må undersøkes grundig, for 

å fastslå om dem forurenser, og samtidig avklare hvilke kjøretøy som er kasserte – ansett som 

avfall. Alternativet ville vært å gi pålegg om opprydning etter § 7 fjerde ledd, uten å måtte ta 

stilling til om kjøretøyene anses som avfall eller ikke. 

 

Opptrappende virkemiddelbruk 

Hvis grunneier ikke gjennomfører påleggene innen fristen, vil kommunen fatte vedtak om 

månedlig tvangsmulkt (forhåndsvarslet 28.9.2018). Et vedtak om tvangsmulkt vil alltid være 

betinget av at pålegget ikke er gjennomført innen fristen, og løper i prinsippet til pålegget er 

etterkommet. Hvis kommunen mener at tvangsmulkt ikke fører frem, kan det varsles pålegg jf. 

forurensningsloven §§ 74 første og andre ledd, og 76, om at kommunen fjerner kjøretøy og 

gjenstander på grunneiers bekostning. 

  

Konklusjon 

Rådmannen  mener at det må være en klar grense for hva som er akseptabelt. For å 

dokumentere at avfall faktisk er levert til godkjent mottak, må det fremvises dokumentasjon i 

form av kvitteringer ol. Når forurensningsfaren er uavklart må det pålegges undersøkelser. 

Dette sikrer likebehandling i saksbehandling av og tilsyn med forsøpling og forurensning. 

Denne grensa skaper også forutsigbarhet for kommunens innbyggere og grunneiere. Av hensyn 

til likebehandling, ville det derfor være uheldig å gi klager medhold i saken. Det vil også kunne 

skape en uheldig presedens i framtidige saker. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er forhold som tilsier at vedtaket bør endres, men vil foreslå at 

fristen for opprydding utsettes slik at det blir lik frist for påleggene. Rådmannen anbefaler at 

klagen ikke tas til følge, men oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Situasjonsplan 

3. Varsel om pålegg 19.12.17 

4. Vedtak om pålegg 28.9.18 

5. Klage 17.10.18 

6. Klage 24.10.18 

7. Klage 29.1.19 

8. Klage 29.1.19 

9. Klage 30.1.19 

10. Kvittering avfall  

11. Utvalgte bilder fra befaringen 4.7.17 

12. Historiske flyfoto 
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Tilsynsrapport med varsel om vedtak 

 

Ringerike kommune varsler med dette at vi vurderer å pålegge deg som grunneier å 

rydde opp på eiendommen, Strykenveien 5, gnr. 265/bnr. 5. I dette brevet finner du 

informasjon om hva du kan gjøre for å unngå pålegg.  

Den 4.7.2017 var Ringerike kommune på befaring på din eiendom, Strykenveien 5, gnr.265/ 

bnr. 5, etter at det var sendt brev til deg den 16.6.2017. Fra oss deltok Ingrid Strømme og Ole 

Anders Moskaug. Fra dere deltok Malvin Johan Vigdal, Axel Edvard Vigdal og en kvinnelig 

bekjent.  

Bakgrunnen var tidligere befaring den 6.10.2016, og skriftlig tilbakemelding fra deg den 

4.4.2017 om at potensielt forurensende bilbatterier var satt under tak, og at hvitevarer var 

levert til godkjent mottak. Videre ønsket dere et møte med oss fordi dere mente at brevet fra 

Ringerike kommune datert 9.11.2016 ikke var helt i tråd med det som ble sagt under møtet hos 

dere den 6.10.2016. Dere ville da ta opp punktet med vrakbiler/ biler som ikke er kjørbare. 

Dere håpet på en fortsatt god dialog. 

Før befaring på eiendommen hadde vi en samtale for å oppsummere tidligere korrespondanse 

per brev, og dere stilte oss spørsmål. Dere mente at ordet «virksomhet» og «person» var 

sentralt å avklare. Vi var tydelig på at det ikke var gitt pålegg i saken, og at det i den 

sammenheng kunne være observasjoner/avvik fra forrige befaring som gjaldt både virksomhet 

og privatperson, men at eventuelt pålegg ville rettes mot hjemmelshaver/grunneier. Dere 

snakket bl.a. om livsstil, kunst, naturressurser/verdi og gjenbruk, og lurte på hva og hvorfor 

dere må kvitte dere med gjenstander som ikke var forlatt, gjenstander som var fine å se på, som 

hadde egenverdi/bruksverdi og som er ressurs for neste generasjon. Vi fortalte at det var 

nødvendig for ny saksbehandler å se nærmere på eiendommen og det som ble lagret der, og at 

fokuset ville være at potensielt forurensende gjenstander som lagres utendørs, måtte fjernes og 

leveres til et godkjent mottak. Vi poengterte at situasjonen kunne vært annerledes om det ble 

lagret gjenstander inne og ikke ute på eiendommen. 

 

Befaring 

Under befaringen tok vi bilder, og vi fikk informasjon fra dere om hva de forskjellige 

gjenstandene var og eventuell bruk av dem. Vi opplevde en god dialog med dere, og oppfattet 

at dere ikke ønsket å bidra til forurensning/forsøpling. Vi fikk inntrykk av at dere ønsket å 

gjenbruke bildeler, deler av landbruksmaskiner, halmsiloplast, motorolje osv. Det ble fortalt at 
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det bl.a. var laget hengere av jernskrap, og at salg av jern var ønskelig men ikke aktuelt nå pga. 

lav pris.  

 

 

Vi har vurdert etter følgende regelverk: 

 Forurensningsloven 

 Plan- og bygningsloven 

 

Vi registrerte flere områder med forsøpling og lagring av potensielt forurensende gjenstander 

på eiendommen. 

 

Vi har derfor sett det nødvendig å varsle følgende vedtak: 

 

Varsel om pålegg 

Vi vil vurdere å pålegge deg å rydde opp og gjennomføre grunnundersøkelse dersom vi ikke 

innen 1.5.2018 har mottatt en skriftlig tilbakemelding fra deg med opplysninger om at du 

allerede i tilstrekkelig grad har ryddet opp.  

Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd, og 51 

første og andre ledd. 

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7 som har et forbud mot å forurense, 

og § 28 som har et forbud mot forsøpling.  

 

Vi har observert: 

 Det ble observert flere kjøretøy på eiendommen, både kjørbare og ikke kjørbare 

personbiler, traktorer og lastebiler. Deler var fjernet fra flere av kjøretøyene, og alle var 

ikke i kjørbar stand. Det ble opplyst at det ikke lenger var bilbatterier, motorolje og 

drivstoff i kjøretøyene, men at det fortsatt kunne være bremsevæske, frostvæske og 

kjølevæske. Det ble opplyst at ca. 10 kjøretøy skulle leveres til godkjent mottak i år. 

 Det ble observert en haug som besto av TV-apparater og annet el-avfall på høyre side 

ved ankomst til eiendommen. 

 Det ble observert en haug som besto av gjenstander av metall og plast/gummi på høyre 

side ved ankomst til eiendommen. 

 Det ble observert flere hauger som besto av rene gjenstander enten i form av metall eller 

trevirke på eiendommen. 

 Det ble observert minst 5 hauger med sortert halmsiloplast på eiendommen.  

Vurdering 

I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre 

fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 

§ 11. 

I henhold til forurensningsloven § 28 må ingen tømme, etterlate, oppbevare eller transportere 

avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Første ledd 
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er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med 

tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit. 

Eiendommen er i gjeldende kommuneplan avsatt som LNF-område (Landbruks-, natur- og 

friluftsområder). I henhold til Plan- og bygningsloven § 11-7 er det ikke tillatt med annen 

bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden 

næring (tradisjonell landbruksvirksomhet) basert på gårdens ressursgrunnlag. I følge 

Brønnøysundregisteret er Malvin Johan Vigdal eneste person som er registrert med 

foretak/virksomhet på eiendommen, herunder enkeltpersonforetak jordbruk. At hjemmelshaver 

og eller andre benytter eiendommen for å samle gjenstander som ikke har direkte tilknytning til 

landbruk eller stedbunden næring, kan anses som anleggsvirksomhet som ikke omfattes av 

forurensningsloven § 8 nr. 1 – 3. Videre har ikke forurensningsmyndigheten gitt tillatelse i 

henhold til § 11 om aktiviteter som medfører forurensning utover det som er vanlig fra 

jordbruk. Det foreligger ikke en særskilt tillatelse til forurensende tiltak i henhold til 

forurensningsloven § 11. Det er derfor ikke tillatt å drive systematisk sanering/tømming av 

kjøretøy på eiendommen. 

 

Vi vurderer at dere har en plan om gjenbruk for en rekke gjenstander, og mange av 

gjenstandene som er lagret i hauger på eiendommen, består utelukkende av enten rent 

jern/stål/aluminium, trevirke eller gummi/plast uten høyt forurensningspotensial. Det kan likevel 

ikke utelukkes at det er avfall med potensiell forurensningsfare i haugene. Videre er haugene 

med gjenstander potensielt til fare for ulykker eller helseskade for dyr og mennesker, og 

kommunens representanter mener det virker skjemmende. 

Det var også en god del av gjenstandene på tomta som må anses som avfall med potensiell 

forurensningsfare. Dette er i hovedsak el-avfall, halmsiloplast og kjøretøy som ikke var 

kjørbare, og som hadde stått ute over lang tid. Selv om dere skal ha tømt kjøretøy for motorolje 

og drivstoff, kan det fortsatt være rester av stoffer/avfall med potensiell forurensningsfare, som 

frostvæske, bremsevæske, oljefiltre, syre- og kvikksølvholdige komponenter osv. Eiendommen 

ligger nært til elva, som er en del av Henåas bekkefelt. Avrenning fra eventuelle miljøskadelige 

stoffer vil kunne påvirke vannkvaliteten i området. Forsøplingen og lagringen av avfall er i 

tillegg til fare for ulykker eller helseskade for dyr og mennesker, og det virker skjemmende. 

Vi har ved dette tilsynet avdekket flere brudd på regelverket. Vi har derfor varslet vedtak om å 

pålegge ytterligere tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt tidsfrist, for å sikre at 

regelverket blir fulgt. 

 

Hva kan du gjøre nå? 

For å unngå pålegg i denne omgang må du gjøre følgende: 

 Fjerne ca. 10 kjøretøy som ikke er i kjørbar stand eller i bruk fra eiendommen. Totalt 

antall kjøretøy som er igjen, både kjørbare og ikke kjørbare må oppgis til kommunen. 

 Fjerne stoffer/avfall med potensiell forurensningsfare fra kjøretøyene på eiendommen. 

 Fjerne TV-apparater og annet el-avfall fra eiendommen. 

 Fjerne alle hauger med halmsiloplast fra eiendommen. 

 Levere avfall/gjenstander som fjernes til et godkjent mottak, eller på annen forsvarlig 

måte. Husk å be om kvittering! 

 Etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes. Eks. 

rydding og sortering, hva skal selges/gis bort/leveres/flyttes inn, og når dette skal være 

utført. 
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 Sende oss en skriftlig tilbakemelding innen 1.5.2018 med opplysninger om at du har 

ryddet opp: Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 

3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk brevet/e-

posten med saksnr. 16/5018 og gnr/bnr 265/5.  

 Legge ved kopi av kvitteringer for avfall/gjenstander du har levert til et godkjent 

mottak/annen forsvarlig måte. 

 

Frist for uttalelse 

Vi har i dette brevet gitt varsel om vedtak. Du har rett til å uttale deg om innholdet i varselet 

før vedtak blir fattet jf. forvaltningsloven § 16. Fristen for uttalelse er 1.2.2018. 

 

Eventuell uttalelse kan sendes Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 

eller til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk brevet/e-posten med gårds- og 

bruksnummer 265/5 og saksnummer16/5018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern 

Fylkesmannen i Buskerud v/ Landbruks- og miljøvernavdelingen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Malvin Johan Vigdal         Ofl § 24 

Strykenveien 5 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5018-10 34174/18 GNR 265/5  28.09.2018 

 

Tilsynsrapport med vedtak om pålegg og varsel om tvangsmulkt 

- Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Ringerike kommune viser til tilsynsrapport med varsel om vedtak datert 19.12.2017, saknr. 

16/5018-6. Frist for uttale var 1.2.2018. Vi mottok svar fra deg og din sønn 1.2.2018, hvor det 

ble stilt en rekke spørsmål. Vårt brev med svar er datert 14.3.2018. På grunn av mye snø og 

nedising søkte du om å få utsatt frist for gjennomføring av tiltak. Ny frist for gjennomføring ble 

satt til 1.8.2018.  

 

Den 23.3.2018 mottok vi kopi av et brev med spørsmål fra din sønn Axel E. Vigdal til 

fylkesmannen i Buskerud, om det må søkes godkjenning for å reparere egne kjøretøy. Vi ønsker 

å få tilsendt svar fra fylkesmannen hvis det foreligger. 

 

I brev fra deg og din sønn datert 31.7.2018, går det frem at det er levert 9 pantebiler, og at el-

avfall og hvitevarer er fjernet fra eiendommen. Bilbatterier er satt inn som avtalt. På grunn av 

tørke, private omstendigheter og stor brannfare, har dere ikke fått ryddet opp etter planen. 

Dere påpeker at miljø, brann- og helsefare er ivaretatt.  

 

Kommunens vurdering 

I vår tilsynsrapport med varsel om vedtak datert 19.12.2017, beskriver vi i detalj hva som må 

gjøres av deg som grunneier for å unngå pålegg. Det er positivt at du har fjernet og levert 

kjøretøy og avfall fra eiendommen din, men vi vurderer at tilbakemelding fra deg er mangelfull.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer som 

viser at det er levert 9 pantebiler. Det mangler i tillegg opplysninger på det totale antall kjøretøy 

som er igjen, både kjørbare og ikke kjørbare.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at 

løse gjenstander fra kjøretøyene med potensiell forurensningsfare er levert til godkjent mottak.  

Det å fjerne stoffer/avfall med potensiell forurensningsfare fra kjøretøyene krever godkjenning fra 

fylkesmannen i Buskerud. Det vil si at uten godkjenning må kjøretøy fraktes i sin helhet til et 

godkjent anlegg og saneres der. Dette ble presisert i vårt brev med svar til deg datert 14.3.2018. 

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at el-

avfallet er levert godkjent mottak. Det går frem av brevet at det er fjernet el-avfall og hvitevarer 

fra eiendommen, og at batterier er satt under tak. Vi viser til tilbakemelding fra deg den 4.4.2017 



 2 

om at potensielt forurensende bilbatterier var satt under tak, og at hvitevarer var levert til godkjent 

mottak.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at 

hauger med halmsiloplast er fjernet fra eiendommen.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke en skriftlig plan som klarlegger 

hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Vi vurderer at tilbakemeldingen er mangelfull, og at det fortsatt er brudd på regelverket. Vi fatter 

derfor vedtak om pålegg som skal være gjennomført innen en bestemt tidsfrist, for å sikre at 

regelverket blir fulgt. Opprinnelig varslet vedtak om pålegg er splittet i to separate vedtak om pålegg 

med hensyn på tidsfrister. Hjemlene er de samme som varslet 19.12.2017. 

 

Vedtak om pålegg 

Vi pålegger deg innen 1.12.2018 å rydde opp og dokumentere med kvitteringer at kasserte 

kjøretøy og avfall er levert til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg må du 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen. 

 

Send inn følgende dokumentasjon til Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune, postboks 

123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk 

brevet/e-posten med saksnr. 16/5018 og gnr/bnr 265/5: 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at 9 pantebiler er levert til godkjent mottak.  

 Dokumentasjon/kvittering på at løse gjenstander fra kjøretøyene med potensiell 

forurensningsfare er levert til godkjent mottak. 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at TV-apparater og annet el-avfall er levert til 

godkjent mottak. 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at alle hauger med halmsiloplast er levert til 

godkjent mottak. 

 Dokumentasjon som viser det totale antall kjøretøy som er igjen, både kjørbare og ikke 

kjørbare. 

 

Kjøretøy, avfall og gjenstander som er levert på «annen forsvarlig måte» enn godkjent mottak, skal 

beskrives og redegjøres for skriftlig. 

 

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7 som har et forbud mot å forurense, 

og § 28 som har et forbud mot forsøpling.  

Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd. 

 

Klageadgang og innsynsrett  

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 

uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om 

klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på 

din rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 og 19). 

Varsel om vedtak  
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Vi varsler herved om at vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i 

forurensningsloven § 73 for å sikre at pålegget blir oppfylt. Vedtaket vil gå ut på at du må betale en 

tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned dokumentasjonen ikke er mottatt hos 

kommunen. 

 

Uttalefrist:  

Du har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til varsel om vedtak, for å gi kommunen de 

opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et vedtak.  

Frist for eventuell tilbakemelding er 18.10.2018. 

 

Vedtak om pålegg 

Vi pålegger deg innen 1.6.2019 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. 

Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med nødvendig kompetanse. 

Send inn følgende dokumentasjon til Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune, postboks 

123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk 

brevet/e-posten med saksnr. 16/5018 og gnr/bnr 265/5: 

 Skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7 som har et forbud mot å forurense, 

og § 28 som har et forbud mot forsøpling.  

Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd, og 51 

første bokstav a til c. 

 

Klageadgang og innsynsrett  

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 

uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om 

klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på 

din rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 og 19). 

 

 

Varsel om vedtak  

Vi varsler herved om at vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i 

forurensningsloven § 73 for å sikre at pålegget blir oppfylt. Vedtaket vil gå ut på at du må betale en 

tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned skriftlig plan ikke er mottatt hos kommunen. 

 

Uttalefrist:  

Du har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til varsel om vedtak, for å gi kommunen de 

opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et vedtak.  

Frist for eventuell tilbakemelding er 18.10.2018. 

 

 

 

 

Med hilsen   
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Arne Hellum   
Leder   
  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Malvin J. Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 24.oktober 2018

Byggesakskontoret

Miljø- og arealforvaltningen Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3502 HøN EFOSS

Saksnr. 1615018-10 Ark.kode 265/5 MJV 6/18

Viser til brev av 28.09.20L8 -mottatt her 04. L0. L8

Klage på vedtak om pålegg med frist 01,.12.20L8. Opplysninger til klagen kommer i seinere

brev.

Med hilsen

Malvin

\



Malvin Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand RINGERIKE KOIilMUNE

0 6 FEB 2019

Dokumentsenteret

29.januar 2OI9

Dokid;
1 901 5551
(1 6t5018_23)
Klage

Byggesakskontoret

M iljø- og a rea lforva ltn ing/Ringe rike kom m u ne

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS

Gnr . 265/5 - Strykenveien 5 Klage M in ref.: MJV /7 -f9

- Klage

- Klager: Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

- Melding om vedtak mottatt 04.10.18 og L0.01.19.

- Klager på vedtak som vedrører levering av kvitteringer/telling av kjøretØy.

- Derfor klager jeg:

l-. Dokumentasjon/kvitteringer ang. 9 pantebiler som er levert til godkjent mottak. Jeg har

ikke mulighet til å frembringe dokumentasjon/kvitteringer. Jeg har hverken eid eller levert
bilene. Tilhørte ikke min landbruksvirksomhet.

2. Det er ingen løse gjenstanderfra kjØretøyene som er levert. Dette har ikke noe med meg

å g1øre. Tilhører ikke min landbruksvirksomhet. Henvend dere til rette vedkommende. Jeg

driver ikke anlegg for kasserte kJøretøy. Jeg er ikke ansvarlig for enhver hendelse på

Strykenveien 5, selv om jeg er hjemmelshaver.

3. TV-apparater og annet el-avfall er levert til godkjent mottak. Det ble levert før dere

etterspurte kvitteringer. Se egne sakspapirer. Levert juli 17. Dette var heller ikke mitt.
Kontakt rette vedkommende, som dere har blitt opplyst om tidligere. Tilhørte heller ikke

landbruksvirksomheten.

På punkt L medførte det ingen dokumentasjon som jeg har tilgang på siden dette ble

levert fra privatperson. På punkt 3 medførte det ingen dokumentasjon.

4. Dokumentasjon/kvittering på levert halmsiloplast, garn og nett, følgervedlagt. se



kvittering fra Bjertnæs renovasjon. Se også legeattest som omhandler meg. Dette med

halmsiloplast, garn og nett er avfall fra landbruksvirksomheten. Jeg godtar punktet om

landbruksplast.

5. Dokumentasjon på antall kjøretøV- kj6rbare og ikke kjørbare: Her hardere gått langt

utover forurensningslovens paragrafer. Jeg går ikke og teller andres private

V'løretøy/eiendeler.

Jeg ber om at dere trekker vedtaket som omhandler alle andre ting enn halmsiloplast.

Bruk S 50

Med hilsen \
cl/^/, tt ^ r,
Malvin Johan Vigdal

Vedlegg fplger. 3

Kopi sendes: Fylkesmannen i Buskerud, v/landbruks- og miljøvernavdelingen

" Ringerike kommune, v/miljørettet helsevern

2



Malvin J.Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

Byggesakskontoret

Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune

Postboks L23

3s02 HøNEFOSS

Gnr.265/5 - Strykenveien 5. Klage. Min ref.: MJV/8 - 19

29.januar 20L9

Dokid:
1 901 5573
(1 6t501 8_24)
Klage på vedtak 2- Klage

- Klager: Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

- Melding om vedtak mottatt 04.10.1-8 og L0.01 .1 9

- Vedtak 2 : Skriftlig plan som kartlegger hvordan forurensning skal motvirkes

- Derfor klager jeg:

Dere har fått ei bekymringsmelding og kommet hit på befaring. Dere er bekymret for Henåa

og vannkvaliteten der.

Så er dere innom 5 7, 4.ledd i forurensningsloven. Den gir adgang til å gi frister. Da er

forurensningen inntrådt. Når forurensningen er et faktum, da er kilden og den ansvarlige

funnet. Det kan ikke gis frister i medhold av loven når ikke forurensningen er funnet. Den

paragrafen omhandler også den ansvarlige for forurensningen. Jeg gjør dere oppmerksom

på dette.

$ 37, første og andre ledd - AVFALL ER I KKE ETTERLATT. Det som var bestemt som avfall er

LEVERT. Det som varfer avfall som dere har påpekt, er LEVERT.

S 51 . DET FINNES INGEN AN N EN VI RKSOMHET. UTOVER LAN DBRU KSVI RKSOMH ET MED

FO R HOLDSVIS SYSTE MATISK AVFøRI NG OG MATI N NTAK.

5 50. Anbefaler dere å bruke litt tid på å studere denne paragrafen som dere tilsynelatende

har et opplegg med Fylkesmannen rundt.

Ledende bestemmelser - 5 1 : Lovens formål: Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet,

slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen, eller skader

1



naturens evne til produksjon og selvfornyelse. På befaring/møte med dere mente Moskaug

at det var lite sannsynlig at det var noen forurensning her. Det ble stilt skriftlig spprsmåltil
dere i brev av 26.01 . L8, om det finnes noe sted på denne eiendommen som naturen ikke

har evne til selvfornyellse/produksjon. Hvor? Hvorfor? Dere svarte i brev, 14.03.18, at
naturens evne til selvfornyelse/produksjon på min eiendom ikke er tema. Underskrevet av

Arne Hellumog Ole Anders Moskaug.

Her på eiendommen driver jeg ikke med systematisk sannering/t6mming av kjøretØy. Jeg

trenger derfor ikke særskilt tillatelse til forurensende tiltak i henhold til forurensningsloven

5 1 1 . Jeg driver ikke virksomhet utover landbruksvirksomheten. Dette har jeg forklart både

muntlig og skriftlig en rekke ganger til dere.

lngen $5 i kap. 3 kan anvendes. Det foregår ingen slik virksomhet her.

Dersom dette skulle bli interessant i forbindelse med pålegg og rettsgang så må dere finne
rette vedkommende. S 50.

Ovenstående har ikke noe med meg å gjøre, bortsett fra det som går direkte på

landbruksvirksom heten.

Jeg driver kun jordbruksvirksomhet. Jeg driver ikke et anlegg for kasserte l<1øretØV og har

heller ikke registrert at andre driver slik virksomhet på min eiendom.

Jeg ber derfor om at ovenstående vedtak om pålegg blir trukket.

Med hilsen

Malvin J.Vigdal

Kopi sendes: Fylkesmannen i Buskerud, v/Landbruks- og miljøvernavdelingen

" Ringerike kommune, Miljørettet helsevern

Se vedlegg som følger med Klage på vedtak 1.

2



Malvin J. Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

Byggesa kskontoret

M i ljø- og a rea lforva ltni nge n/Ringeri ke kom m u ne

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS

Deres brev: 10.01.19 Min ref.: MJV/9-19

30.januar 2019

RINGERIKE KOMMUNE

0 5 FEB 2019

Dokumentsenteret

AD. GAMLE BILER PÅ GÅRDSBRUK.

Viser til brev fra dere av 1"0.01.d.å., og brev fra meg til dere 17.10.18.

Dere lurer på hvilke vedtak jeg har innsigelser mot. Jeg har innsigelser mo begge vedtak.

Hvorfor? - Jeg godtar ikke måten dere behandler sakene på og heller ikke $5 dere bruker

Jeg vil ha bekymringsmeldingen tilsendt, som jeg tidligere har bedt om

Når det gjelder brev til Fylkesmannen angående reperasjon på egne kjøretøy, så må dere

henvende dere til den som har stilt spørsmålet. Det er helt uakseptabelt at Ringerike

kommune i brev av 10.01.då. skriver om Axel E. Vigdaltil meg om brev fra Fylkesmannen,

datert L1.I Z.I8. Helt uakseptabelt.

Det ser ut til at Fylkesmannen ikke har skjønt spørsmålet vedr. kvitteringer. Fylkesmannen

har tilsynelatende tatt kontakt med Ringerike kommune. Brev fra Fylkesmannen av

1"9.r1..r8.

Ut fra det Fylkesmannen har svart på, kan han ikke ha blitt gjort oppmerksom på, fra dere,

at dette er av privat art. Fylkesmannen har begrunnet sitt svar med 5 50 i

forurensningsloven. Se og tolk 5 50. Det opprinnelige sp6rsmålet til Fylkesmannen var som

følger: Kan Ringerike kommune, Forurensningsmyndigheten, v/Arne Hellum, kreve

kvitteringer på levert el-avfall, hvitevarer, vrakpantbiler og eventuelt løse gjenstander, som

andre eier og har levert?

lnngår ikke i noen form for virksomhet, foreninger, idrettslag, sammenslutninger etc.

Dere hevder at jeg driver ulovlig så lenge jeg ikke har avklart med Fylkesmannen om det en

annen person har spurt om.

Dokid:
1 901 501 0
(16/5018-22)
Tilbakemelding

1



Ber om at dere trekker tilbake det dere har skrevet om at alle kjøretØy er tømt for olje og

drivstoff. Hold dere til de 2 motorene som er tappet her. Dette har vi opplyst dere om
skriftlig og muntlig en rekke ganger. Se egne svarbrev herfra. Dette ble spesielt opplyst om
til Moskaug på møte her 04.07. L7. Roaldkvam og Strømme var her på befaring 06.1 0.1 6 -

På tilbakemelding
til meg mente de at de var blitt informert om at jeg hadde tømt kjøretøyene for motorolje
og drivstoff. Dette medførte ikke riktighet og ble spesielt opplyst om til Moskaug på

etterspurt møte her 04.07.1 7 - videofilmet.

Dere påstår at det er en drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Hva er et kassert

l<1øretØV - helt konkret?

Hva mener dere med bygge- og anleggsvirksomhet?

Dette er spprsmål dere må svare på.

Det er ikke lov til annen virksomhet enn landbruksvirksomhet. Alt annet på min eiendom er
privat/hobby.

På møte her, O4. O7.t7 med Moskaug og Strpmme, ble det gjort forsøk på å avklare

virksomhet kontra aktiviteter i ikke komersiell sammenheng. Jeg greide ikke å få klarhet i

dette. Strømme ga uttrykk for at hun ikke forstod forskjellen.

Det ble skrevet fra dere at dere avdekket flere brudd på regelverket - på befaring her på

etterspurt mørc A4.07.!7 - fra meg. Det ble stilt spørsmål fra meg i brev av 26.0L.1 8 hva

disse regelbruddene er. Det har jeg ikke fått svar på.

Hva gir dere rett til å behandle saken i eiendom/eiendomseiers navn når påstått

forurensning tilhører annen person/personer? DERE MÅ HENVISE TtL S I LOVVERKET SOM

GJøR DETTE MU LI G. Det har jeg ikke fått svar på. Dette spørsmålet ble stilt skriftlig tildere
i brev av 26.januar 18.

Henviser til deres flittige bruk av $ 7, 4.ledd

5 s0.

Med hilsen

Malvin J. Vigdal

Kopi sendt: Fylkesmannen i Buskerud, v/Landbruks- og miljøvernavdelingen

" Ringerike kommune, Miljørettet helsevern

2
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/5231-4   Arkiv: K01  

 

 

Søknad om kjøring på barmark med jernhest, Ringkollparkeringen-

Ringkolltoppen  
 

Forslag til vedtak: 

Søknad om ferdsel med jernhest fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen imøtekommes ikke, 

siden det ut fra lovens intensjon og likhetsprinsippet, vil kunne gi presedens for liknende 

søknader i framtiden. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen har mottatt søknad om å få kjøre på barmark med jernhest med gummibelter og 

påmontert tilpasset sete, på stien fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen. Det gjelder 

transport av en person som er sterkt funksjonshemmet som følge av en trafikkulykke i 2008, 

og det er følgelig svært vanskelig å komme seg ut i naturen. Rådmannen ser klart at det er 

livsberikende og sterkt ønskelig å kunne komme seg ut på tur selv om man har en 

funksjonshemming. På den annen side, ut fra likebehandlingsprinsippet, vil en tillatelse på 

denne søknaden lett kunne føre til at tilsvarende søknader i fremtiden også må imøtekommes. 

Da vil man ikke overholde formålsbestemmelsen i Motorferdselloven om å regulere 

motorferdsel i utmark for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Området ligger 

innenfor Marka, og Markaloven har også bestemmelser som tilsier at motorisert ferdsel ikke er 

tillatt. Området er dessuten svært mye brukt til turgåing, rekreasjon og naturopplevelse der 

man søker ro. Enhver motorisert ferdsel vil forstyrre disse formålene. Rådmannens anbefaling 

er derfor at søknaden ikke imøtekommes.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Søker ønsker å få kjøre på barmark med jernhest med gummibelter og påmontert tilpasset sete, 

på stien fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen. Etter som søkers datter er sterkt 

funksjonhemmet etter en trafikkulykke i 2008, ser de ingen andre reelle muligheter til å komme 

seg ut i terrenget enn ved bruk av spesialtilpasset motorisert kjøretøy.  Søker opplyser at de 

har en ordning i Sør-Aurdal kommune, der de har tillatelse til max 5 turer årlig langs fast rute 

til en gapahuk. De opplyser videre at de fører egen kjørebok som tas med sammen med 



- 

tillatelsen. Jernhesten som benyttes, og som søkes benyttet her, har brede gummibelter som 

setter relativt lite spor etter seg. Rådmannen har anbefalt søker å heller søke på ferdsel på 

vinterføre, for en muligens positiv innstilling, men søker ønsker å kjøre på barmark, siden de da 

kan ta turer etter jobb og det er lysere, lengre kvelder. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området det søkes motorferdsel på er et statlig sikret friområde som eies av staten 

v/Miljødirektoratet. Friluftsliv og rekreasjon er hovedformålene med dette området. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven m/forskrifter. I dette tilfellet vil en 

eventuell motorisert ferdsel skje innenfor Marka, og da kommer også Markalovens § 10 til 

anvendelse. Fylkesmannen kan, etter egen søknad, gi tillatelse til motorisert ferdsel i det statlig 

sikrede friluftsområdet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har tidligere blitt gitt tillatelse til transport av funksjonshemmede personer på barmark, 

men det har dreid seg om traseer på traktorvei til hytte, eller transport for jaktutøvelse langs 

traktorveier. I de tilfellene har det vært snakk om områder som blir lite brukt av allmenheten, 

og de er heller ikke særlig spesielle turområder.  

Rådmannen kjenner ikke til at det tidligere har blitt gitt tillatelse til motorisert ferdsel ut fra en 

søknad som foreligger i denne saken. 

 

 

Alternative løsninger 

1. HMA gir tillatelse til inntil 3 turer med jernhest i tidsrommet 9/4 – 31/12- 2019. Det gis 

dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme tidsrom. Ferdsel forutsetter grunneiers 

tillatelse, og ferdsel skjer varsomt og hensynsfullt langs eksisterende sti fra 

Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen. Det skal føres kjørebok som må legges ved en 

eventuell ny fremtidig søknad. 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

En tillatelse til kjøring vil kunne gi presedens for liknende søknader i fremtiden. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser absolutt at det vil være sunt, også for mennesker med funksjonshemming, å 

kunne komme seg ut i naturen. Det gir økt livskvalitet og gode opplevelser. Rådmannen ser 

også at leiekjøring kan være vanskelig i dette tilfellet. Likevel er det grunn til å være restriktiv 

med å gi tillatelser på slike søknader, da det er stadig vanligere at folk anskaffer seg 

motorkjøretøyer (atv, snøscooter, spesialtilpassede motorkjøretøyer mm) som kan kjøre i 

utmark. Det er mange mennesker med ulike funksjonshemminger, og med lettere tilgang til 

ulike terrenggående kjøretøyer, vil det kunne føre til mange tilsvarende søknader i fremtiden. 

Ut fra likebehandlingsprinsippet, vil en tillatelse på denne søknaden kunne føre til at tilsvarende 

søknader i fremtiden også må imøtekommes. Ringkollenområdet er et mye brukt område for 



- 

friluftsliv, skigåing, turgåing og et område man søker ro og naturopplevelser. Rådmannen ser 

at ved å slippe opp for motorisert ferdsel for tur-/fornøyelsesformål, vil det kunne føre til 

støybelastning og mindre trivsel for øvrige brukere av området. Dette vil kunne føre til 

interessekonflikter. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

E-post fra søker 

Kart over aktuelt område 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/922-4   Arkiv: GNR 133/9  

 

 

Dispensasjon for bygging av redskapshus Gnr/bnr 133/9 - Thoengata 110 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd 

innvilges. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanbestemmelsene 

§ 10.1 for å bygge en driftsbygning på dyrka mark. Rådmannen viser til at søker har vurdert 

dyrka mark som eneste mulige plassering, og anbefaler at dispensasjonssøknaden godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon fra forbudet mot å bygge på dyrka mark for å bygge en ny 

driftsbygning på gnr/bnr 133/9. Driftsbygningen skal være 12 x 29,7 meter, og inneholde et 

rom for redskaper/traktor og et vedlikeholdsrom. Bygningen vil ha et bebygd areal på 356 m2 

og en mønehøyde på 7,45 meter.  

 

Søker skriver at plasseringen på dyrka mark er eneste mulighet. Arealet bygningen skal 

plasseres på er den dårligste jorden rundt tunet på gården, og søker vil ta av matjorda og flytte 

den til andre områder på eiendommen. Søker viser også til at arealet er tilnærmet flatt, og det 

vil derfor ikke bli noen terrenginngrep. 

 

Videre skriver søker at behovet for et tidsmessig redskapshus på gården er stort. I dag bruker 

han låven til å oppbevare redskap. Denne er bygd i 1935 og gir begrenset mulighet til å lagre 

redskap på grunn av stolper og trange dører. Søker ønsker å bygge et redskapshus tilpasset 

dagens drift, og har plassert den nye driftsbygningen slik at det eksisterende tunet tas vare på. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et LNF-område. Kommuneplanbestemmelsene § 10.1 regulerer bygging i 

LNF-områder. Utgangspunktet etter § 10.1 første ledd er at det kun er tillatt å utføre tiltak 



- 

som er nødvendige for landbruks-, natur- og friluftsformål og for gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet. 

 

Av kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd følger det at «Det tillates ikke nedbygging 

av dyrka mark.» Dette forbudet er nytt i den nye kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt». For det andre må 

«fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen  kan  ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at denne saken utløser behov for innhenting av ytterligere informasjon 

eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd avslås. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Mulig begrunnelse til alternativ 2: 

Hovedutvalget kan velge å legge avgjørende vekt på at forbudet mot bygging på dyrka mark 

skal sikre mot all form for nedbygging av dyrka mark, også fra bygninger til landbruksformål. 

Hovedutvalget kan mene at den enkelte bondens behov må vike for samfunnsinteressen i et 

sterkt jordvern, og at søker må klare seg med en lite egnet driftsbygning eller vurdere å rive 

eksisterende bygning og bygge ny på samme sted. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. Kommuneplanen har et forbud mot 

bygging på dyrka mark. Dette forbudet gjelder også landbrukstiltak. Saken vil danne presedens 

for avveiingen mellom jordvern og gårdeiers behov for nye driftsbygninger i tilfeller hvor det 

ikke er mulig å bygge driftsbygningen utenom dyrka mark.  

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 
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Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjonen er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt».  

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfnnet og framtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Forbudet mot bygging på dyrka mark er begrunnet i hensynet til jordvern. Kommuneplanen 

skiller ikke på hvilken type bygninger som plasseres på dyrka mark, men har et generelt forbud 

mot all form for nedbygging av dyrka mark.  

 

På dette punktet er kommuneplanen strengere enn jordloven, som bare forbyr bygging på 

dyrka mark «til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.» Bygningen er en 

driftsbygning til landbruksdriften, og vil derfor være til fomål som tar sikte på 

jordbruksproduksjon. Kommuneplanen har derfor en strengere regulering enn jordlova, dette 

bidrar til å sikre også mot den byggingen på dyrka mark som landbruket selv står for, og 

kommuneplanen er bevisst laget strengere enn jordlova. 

 

Rådmannen viser likevel til at kommuneplanen ikke skiller mellom hvilke formål det bygges for 

på dyrka mark. I dette tilfellet, hvor plassering på dyrka mark er det eneste alternativet for å 

bygge en driftsbygning som er nødvendig for landbruksdriften på eiendommen, vil imidlertid 

ikke hensynene bak forbudet mot bygging på dyrka mark gjøre seg gjeldende med like stor 

styrke. Bestemmelsen er satt for å verne landbruksjorda, men er ikke ment å hindre bøndene i å 

bygge driftsbygninger som er nødvendige for driften av landbruksjorda. 

 

Rådmannen  mener på denne bakgrunn at hensyene bak forbudet mot bygging på dyrka mark 

ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av denne dispensasjonen. 

 



- 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjonen må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Ulempene ved å innvilge dispensasjonen er at det tillates bygging på dyrka mark. Jorda er 

registrert som fulldyrka jord i gårdskart.  

 

Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at søker får mulighet til å bygge en ny og 

funksjonell driftsbygning, tilpasset dagens krav og behov til størrelse og utforming. Videre 

ønsker søker å ivareta eksisterende tun, og det er derfor ikke ønskelig å rive den gamle låven 

fra 1935. Rådmannen ser det som positivt at søker ønsker å ivareta det opprinnelige tunet på 

eiendommen. 

 

Videre viser søker til at bygningen vil plasseres på den dårligste jorda rundt tunet på gården, og 

at han vil ta av matjorda og flytte den til andre områder på eiendommen. Søker mener derfor at 

tapet av matjord vil bli minimalt.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Rådmannen  mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen 

innvilges. Rådmannen har lagt avgjørende vekt på at bygningen er til landbruksdrift, at det ikke 

er andre mulige plasseringer enn på dyrka mark og at tiltaket er tenkt utført slik at tapet av 

matjord blir minst mulig. 

 

 

Utskrift sendes 

Thor Gunnar Tangen, Thoen gård, 3514 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon 

Søknad om bygging av redskapshus 

Situasjonsplan 

Tegninger 

Redegjørelse 

Oversiktskart 

Skråfoto fra Gule Sider 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 



- 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Navn

Thor Gunnar Tangen
lMobiltelefon
90999884

I Telefon (dagtid)

Thoengata 110
I Postnr. I Poststed

351 4 Hønefoss
Adresse

Tiltakshaver

Gnr. I Bnr. I Fnr. | $nr. I Eiendommens adresse

Thoengata 1 1 01 33 I
Det søkes om d on for fø) eiendom

SøKN AD OM DI SPENSASJON

Det søkes med dette om dispensasjon fra:

r' Komm uneplanens bestemmelser
Regulerinqsplan
Bebyggelsesplan
Plan- og bygningsloven
Teknisk forskrift
Vegloven
Annet:

Det søkes om dispensasjonen fra følgende bestemmelse/forskrift, for å bygge:

510.1 Bygge og anleggstiltak i LNF. Søknad om bygging av redskapshus på dyrket
mark

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen
medfører):

Plasseringen av bygget er gjort etter nøye vurdering. Eneste mulighet er dyrka mark.
Det vil bli enklere å lagre redskap i ett nytt bygg, uten stolper og trange dører. Det vil
være tilpasset dagens drift. Huset er tegnet og tenkt plassert, for å ta vare på
eksisterende tun. Lite inngrep i terreng er også veldig positivt.

og

Thoen l. lq,^

vedlegg/søknad Dokid:
1 9032076
(1 ete22-3)
Søknad om dispensasjon

tl s t1

1 4 MAR 20ru

TTAhA 0 TT

Tiltakshavers u nderskrift

av nabovarsel
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Nullstill

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) g 2O-4 og SAK kap. 3
Opplysninger g¡tt isøknaden eller vedlegg til søknaden vil bl¡ registrert i matr¡kketen.

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? [fl r" ffi ruei

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? H r" fEJl rrfei

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl g 2't -7 tredje ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett Sl54, 5155, si56).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? E ,u ffi ru"i

l l ¡ 1 ¡
OIRt K IORATI T
FOF SYC6KVALITEI

Søknaden glelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr.'1 3) a]
Bygningsnr. Bolignr.

ln
Ag&ssc

l u 1 1 o/hotn na'
Poslnr. I Poststêd

tJ| n J"'s3t'¡ 'f

Tiltakets art

Mindre t¡ltak til bebygd eiendom, pbl S 20-4 og SAK kap. g

H
H
EN

EN

Tilbygg < 50 m2 ltf rritttigg"nde bygning (ikke boligformål) < 70 m2 [fJlSmVret<tame (sAKig S s-1 d)

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, ¡f. pbt g 20-4 bokstav b) og SAKIo S 3-2
Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Riving av tiltak som nevnl i SAK1 O S O-1

Oppretting/endring
av matrikkelenhet

Annet:

E s: ' Jä; H Anleggs- E] H Arealoverføringâr

Planlagt bruk/formål '""'*''u{a¿, h,"s
Arealdisponering

Planstatus
mv.

Sett kryss for gleldondo plan

fiAreadelavkommuneptan lflReguteringsptan [E aebyggelsesptan

Navn på plan

Areal
BYA eksisterende I BYA nytt Sum BYA BRA eksisterende I BRA nytt

Grad av
utnytting

Tomteareâl

Vis beregning av grad av www.dibk.no eller kontakt kommunen

I
J
¡

Dokid:
1 9023748
(1 ete22-1 )
søknad om bygginq åv r€d6kaPshus

Kan høyspent kraftlinje være i konftikt med tittaket? H ru ffi ru"i

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentertPlassering
av tiltaket

Kan vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? [fi| r" [Ell f.f"i

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Avstand
J3o
1 8

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midlen av vei

m

m

m Dette skal vises på situasjonsplanen
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Krav til byggegrunn (pbl $ 28-1)

Flom

(TEK17 S 7-2)

I Skal

F
byggverket plasseres i flomutsatt område?

Vedlegg nr.
Nei Hru

Skred

(TEK17 S 7-3)

I 
Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

pru"i Hr"
Vedlegg nr.

Andre natur-
og milløforhold
(pbl $ 28-1 )

I 
Foreligger det vesentlig ulampe som følg6 av nålur- og mil¡øforhold?

p ruei H r" Dersom ia, beskriv kompenserende tiltak ivedlegg
Vsdlegg nr.

Tllknytnlng til veg og lednlngsnetl

Adkomst

vegloven

ss 40.43
pbt 5 27-4 EN

m

Riksveg/fylkesveg Er avk¡ør¡ngst¡llatelse gitt? E r"
Kommunal veg Er avkiøringstillatelse gitt? H r"
Privat veg Er vegretl sikret ved tinglyst erklæring? []Jl ø

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

EIlr" ffifi ruei

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

n [EJlru"i

[Ellr'rei

fl"llruei

Overvann Takvann/overvann føres tif: ffi Avløpssystom ffi terrenS

Feltene "Vannforsynlng* og 'Avløþ' skal kun tylles ut for drfftswgnlnq I landbruket, mldlertldlgê tlltak eller opprattlng av matñkketenhet.

Vann-
forsynlng
pbl $$ 27-1,
27-3

Tilknytning iforhold til tomta

Offenllig vannverk Privat vannverk-
t Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagl vann*

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann'
Dersom vanntilførsel forutsetter tilkn$ning til annen privat ledning eller IFll r^

[-I "'annen$ ved tinglyst erklæring? ffi ruei
Vedlêgg nr.

o-

pbl $$ 27-2,
27-3

t¡l tomta

Otlentl¡g

Eru ffiN"i
Er" ffiru"i
Hru ffittei

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Forcliggcr utsl¡pp$tillatelse?

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytn¡ng til annen pr¡vat ledning
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

VadlôgE

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - t¡l
lkke

relevant

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon B K]
Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommenlarer til
nabomerknader c / î
Situasjonsplan/avkjøringsplan D / /
Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E m
Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E / j
Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10 S &2 og pbl S 21-5 E
Rekvisisjon av oppmålingsforretning J K
Andre vedlegg a / / E
Erklærlng og underskrlft

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg t¡l å gjennomføre tillaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggtekn¡sk forskrift og gitt tillatelse.

lho, ( t nr) Af lonr¿o'l
Navr+- Telefon (dagtid) Mobiltelefon

1a11otl84

lhnen ..o]" 11o
\JAdressg-- \-/ Postnr. I Poststed

3J'+1 H¿"J"=s

LLI
I Underskrift

t-'n-ih", f,tr
Dato

t"-¡-t^-e onlioe..no

E-post

Gjgll€med blokkbokstaver

lhor Qwnna"t Jan-s,.1
Evenluelt organisasionsnr.

1le acrrzzq
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SI TU ASJON SPLAN

Dato 1 81 9-201 8 Målestokk 1:500

Utskrift Woteqq D 1
Side I av I

THOR GUNNAR. TANGEN

133/9-0
Thoengata 110, 351.{ HøNEFOSS, med flere
0-- -
Ingen planinfo funnet

Ingen planinfo funnet
Ingen planinfo funnet
Ingen planinfo funnet
LNF-område

Eler
Gnr/bnrfnr
Adresse

Utnyttelse
Regplan nr
Plannavn

Dokid:
1 9023754
(1 ete22-1 )
Situasjonsplan

a,Ê_.7 2

€,6i21 C'l

'l
= 56:20.i9.12

o=5726Él 3l

f Bygninger NøyaKig eiendomsgrense

Andre bygg ------ Uslkker eiendomsgrense

rrarikkarear=m*tnr

Felles avløpslednlng

Situasjonsplanen kan lkke være eldre enn 1 år.

,¡
\J
t.

Revideringsdato Sign

Revlderingsdato Sign

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaleg.asp?Leþ572662.31 6226647... 18.09.2018
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Ved \r3 O

Thoen 22/2-L9

Redegjørelse for bygging av redskapshus Thoen Gård L33/9

Plasseringen av bygget er gjort etter mange vurderinger. Eneste mulighet er dyrket mark. Arealet

som er tiltenkt tomt, er den dårligste jorden rundt tunet på gården. Matjorda viljeg ta av og flytte til
andre områder på eiendommen. Tapet vil derfor bli minimalt. Fordi arealet er tilnærmet flatt, vil det
heller ikke bli noe inngrep iterreng.

Behovet for et tidsmessig redskapshus her på gården er stort. Låven brukes til dette i dag. Den er

bygd i 1935 og gir begrenset mulighet for å lage dører som passer redskapen i 2019.

Jeg har valgt å varsle naboene Truls Hval gnr L30/4 og Tønnes Kvam 134/1. De er de eneste som kan

se tiltaket fra sine eiendommer.

Dokid:
19023752
(1ete22-1)
Redegjørelse



OVE RSIKTSKART

Eiendom:
Gnr: 133 Bnr: 9 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Thoengata 110, 3514 HØNEFOSS, med flere

Hj.haver/Fester:
TANGEN THOR GUNNAR, THOEN GÅRD,THOENGATA
110, 3514 HØNEFOSS

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 15/4-2019 Sign: Målestokk
1:50000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.

Page 1 of 1 Utskrift

15. 04. 2019 https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=56858 ...
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