
Vedlegg 2 til sak om fastsetting av planprogram for 379 Hensmoen grusuttak 

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

planprogram, samt forslagsstillers og rådmannens kommentarer 

19.09.13 

Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige 

myndigheter. I løpet av høringsperioden har det kommet inn 13 uttalelser.  

I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogram kom det inn 3 høringsuttalelser 

som også kort er referert og kommentert. 

 

Oversikt over innkomne uttalelser: 
Offentlige instanser 

Nr. Uttalelse fra Datert 

1 Fylkesmannen i Buskerud  08.06.2013 

2 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 16.07.2013 

3 Direktoratet for mineralforvaltning 03.07.2013 

4 Statens Vegvesen 25.07.2013 

5 Jernbaneverket 07.08.2013 

6 Ringerike kommune, miljørettet helsevern 08.08.2013 

 

Organisasjoner og næringsliv 

Nr. Uttalelse fra Datert 

7 Norsk Bergindustri 05.08.2013 

8 Ringerike Venstre 06.08.2013 

9 Miljøvernforbundet Hønefoss  07.08.2013 

 

Private  

Nr. Uttalelse fra Datert 

10 Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013 udatert 

11 Roy Arild Heen og Beate Skollerud 12.07.2013 

12 Berit og Jan Heen  08.08.2013 

13 Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen 08.08.2013 

 

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om planoppstart 

og offentlig ettersyn av planprogram:  

Nr. Uttalelse fra Datert 

14 Norges Miljøvernforbund. Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen  14.01.2013 

15 Norges Miljøvernforbund 13.05.2013 

16 Harry Dahl 24.04.2013 
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1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 08.06.13:  

 

Miljømessige forhold: 

 Nasjonale føringer 

Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006-2007) 

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av 

planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger 

opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvernavdelingen vil 

kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig 

utredet eller at planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk.  

 

 Landskap 

Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger 

ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner. 

Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og istandsetting er nevnt som aktuelle 

avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bør nevnes som 

en overordnet føring i planprogrammet. 

 

 Nærmiljø og friluftsliv 

Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influensområdet blir 

vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot 

uttaksområdene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er 

avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner. 

Den oppdaterte støyretningslinjen T-1442/2012 omhandler retningslinje i stille områder, 

blant annet nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den 

anbefalte støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i 

planarbeidet. 

 

 Naturmiljø 

Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, og ber om at dette 

blir synliggjort i planprogrammet. 

Fylkesmannen ber om at det også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i 

influensområdet der det er relevant, og ber om at vannmiljø og naturmangfold knyttet til 

tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av 
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naturmangfoldloven og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske 

verdier. 

 

 Forurensning 

Det forutsettes at det blir gjennomført en nærmere vurdering av utslippsforholdene, og om 

det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30-2 i Forskrift om begrensing av 

forurensinger. 

Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T-1442/2012. 

Eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen.  

 

 Vann 

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene 

inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.  

 

 Transport 

Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmidler og gang- og 

sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i 

planprogrammet. Det er positivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier 

skal vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interesser.  

 

 Sikkerhet og istandsetting 

Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne 

interesser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis 

istandsetting.  

 

Landbruks- og næringsmessige forhold: 

Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Fylkesmannens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i 

forurensningsforskriften (Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel) vil 

ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig. 

 

Rådmannens kommentar: 

På bakgrunn av at forslagsstiller har tatt Fylkesmannens anbefalte retningslinjer og føringer 

inn i planprogrammet mener rådmannen at innspillet er tilstrekkelig kommentert og fulgt 

opp av forslagsstiller 

 

 

2. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13:  
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Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner 

innenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert 

forslag til budsjett, og Fylkeskommunen vil foreta registreringer så snart de har ledig 

kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.  

Forslagsstillers kommentar 

Arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår.  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), dato 03.07.13: 

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap 

som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av 

forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen. Når 

reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før 

godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om 

driftskonsesjon. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon 

for sitt uttaksområde.  Aktørene er positive til at det utarbeides en felles driftsplan.  Planen 

skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense-sonen» ned til et felles bunn-nivå, og på 

en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift.  Tiltakshaverne mener 

imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge 

reguleringsplanforslaget på høring, men vil vurdere det i løpet av planprosessen. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13: 

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de trafikkmessige 

virkningene av planen må avklares nærmere. Forholdet til kollektivtrafikk og sikkerhet for 

myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet medfører 

nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette ivaretas i 

planarbeidet. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller 

fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.  
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I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning 

(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planleggingen.  

Statens vegvesen forutsetter at LNFR-området mellom det nye og eksisterende 

reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med 

oppstart av planarbeidet.  

Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelser/vibrasjoner som følge av drift 

av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.  

Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende 

tiltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, trafikksikkerhet og kapasitet/utforming 

av kryss.  

Forslagsstillers kommentar: 

80 meter buffersone i LNF-området opprettholdes, og er vedtatt som en del av oppstart av 

planarbeidet i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 22.4.2013.  

Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak da sprengning ikke 

inngår i driften. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

5. Uttalelse fra Jernbaneverket, dato 07.08.13: 

Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt 

nedover fra planområdet til jernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes 

utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser 

for jernbanen. Det være seg endringer i avrenningsforhold samt eventuelle 

rystelser/utglidninger mot jernbanen. 

Forslagsstillers kommentar: 

Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den 

naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares 

slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen. 

Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern, dato 08.08.13: 
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Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utredning angitt i 

planprogrammet, men presiserer at Miljø- og helsekravene og administrative krav til 

eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder 

ved planlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av alle typer virksomheter og 

eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft, 

jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra 

denne type virksomheter. Det anmodes derfor om at disse temaene ses spesielt på.  

Forslagsstillers kommentar: 

Støy, støv, forurensning, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i 

planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

7. Uttalelse fra Norsk Bergindustri, dato 05.08.13:  

Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte 

for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de største 

grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at disse ressursene sikres og tas ut på en 

samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i 

konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre prosessen vil finne 

gode avbøtende tiltak som vil bidra til at både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine 

interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

Forslagsstillers kommentar: 

Tas til orientering. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre, dato 06.08.13:  

 Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet. 

 Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder 

utenfor Hensmoen, og viser til Miljøverndepartementets rundskriv T-2000: 

Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokaliseringer. 

 Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbakeføres til naturlig tilstand når 

virksomheten avsluttes.  
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 Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske 

interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene 

tilfaller andre kommuner? 

 Skapes så mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter 

Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter? 

 I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av 

befolkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger forsvinner der folk bor er det 

et folkehelseproblem. 

 Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne 

mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha 

endret seg. 

Forslagsstillers kommentar: 

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av 

alternative lokaliseringer er uaktuelt. 

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand. 

 

Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningstema i 

konsekvensutrdningen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

9. Uttalelse fra Miljøvernforbundet Hønefoss, dato 07.08.13:  

 Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T-2000, og det bes om at Ringerike 

kommune sørger for at Norstone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å 

vurdere alternative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i 

planprogrammet.  

 Ringerike kommune neglisjerte plan- og bygningsloven under planendringen av 

Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å 

sørge for å overholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke 

vernet om sine interesser.  

 Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet. 

Endelig plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjern er meget viktig 

for lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på 

samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden. 

 Planarbeidet må ivareta naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
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 Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og området er en viktig lokalitet 

innen kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale 

hensyn i planprogrammet jfr. Pbl. § 11-1.  

 Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NINA 

Utredning (Lars Erikstad) vises det til flere svakheter ved grusregisteret hvor NGU 

utelukkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater 

opplysninger om verneverdi slik at uerstattelige naturverdier går tapt.  

 Det er viktig at kulturminnene ivaretas, for eksempel gjennom skilting. Dette er blant 

annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien.  

 Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur- og 

friluftsinteressene på Hensmoen.  

 Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og ble nylig kåret til det mest 

populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.  

 Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T-1442/2012. 

 Myrvang har plassert et sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket. 

Anleggsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy- og 

støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks 

stanse dette ulovlige tiltaket som ikke har skjerming eller sikring. 

 Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tanke på oppvekstmiljø til barna i 

nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv- og støyproblematikk i sitt 

nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorteringsanlegg som 

støver over store avstander når de går eller sykler langs turstien fra Nymobakken. 

 Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.  

 Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på 

grunnvannet.  

 I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av grunnvannsmagasinet. 

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt 

naturen for øvrig ikke blir berørt.  

 Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirektivet samt regjeringens 

miljøpolitikk når det gjelder sårbare områder som våtmarka på Hensmoen. 

 Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes. 

Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides. 

 Den visuelle konsekvensen av masseuttakene må dokumenteres samt hvordan 

driften skal ta hensyn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de 

avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.  

 Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne forringes må utredes.  

 Det må kreves istandsetting av eksisterende grustak før ytterligere masse tas ut. 

 Tidsfrist for etappevis istandsetting må inn i planen 

 Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende. 

Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende for sikkerhetstiltakene ved at 
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det for eksempel etableres gang- og sykkelveier og at transport går utenom 

boligområder. 

 Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra 

lastebillass med sand og grus må utredes.  

 Geoteknisk ekspertise må vurdere hele planområdet for skred, fare for utglidning, 

stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen 

mot boligene langs Begna og Hensfossen. 

 Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye 

bruksfrekvensen.  

 Snauhogst av skogen medfører økt fare for rotvelt og må unngås.  

 Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette 

landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny 

fotballplass. 

 Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene, 

klimaendringer og støy- og støvplager er uakseptabelt.  

 Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slags 

maskiner og utstyr som brukes i produksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og dens 

beliggenhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av 

driften. 

 Konkrete støy- og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og 

reguleringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy- og støvanalyser. 

Opparbeidelse av vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene. 

Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av 

alternative lokaliseringer er uaktuelt. 

Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8-12, og er tatt inn i kap. 5.3 Naturmiljø 

Tiltakets nær- og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D-modell for 

eksisterende og fremtidig situasjon. 

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 

gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).  

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette 

arealet vil nødvendig areal for buffersoner/vegetasjonsskjerm avsettes.  

Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere 

etappemessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne 
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blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet 

skal settes i stand. Etablering av etterbruksfond er en del av driftskonsesjonen. 

Lokalklima anses ikke som et relevant utredningstema. 

Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på toppen av 

skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed 

unngås eventuell utglidning. 

Barn og unges interesser vil omtales under utredningstema og friluftsliv og nærmiljø. 

Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. Rådmannen har for tiden en dialog 

med Miljøvernforbundet Hønefoss angående kommunedelplanvedtak i 1994. Dette holdes 

utenfor denne planprosessen. 

 

10. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert: 

 Føler at naboer og andre brukere av moen i liten grad blir hørt 

 Det er lite fremtidsrettet areal-, miljø- og boligpolitikk å gå for et masseuttak på 

denne moen som aldri kan erstattes. 

 Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne 

på Vågård  

 Ekstremvær og økt vind og nedbør vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på 

Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid. 

 Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres 

 Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetjern er tatt ut av 

planprogrammet.  

Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig 

vedtak. 

 Innebærer istandsetting av arealet etter endt grustak at det skal fraktes 

overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil påføre oss 

store belastninger i form av støy, støv og CO2-utslipp over flere år? 

Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom politikerne velger å se bort fra alle 

protester (kart vedlagt med nummerering 1-7): 

1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra 

Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og 

støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er 

nødvendig. Det bør også være påbudt med presenning på grusbilene, da steinsprut 

og støv påvirker myke trafikanter. 
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2. Punkt 2-7: Foreslår en støy-, støvsone på 120/130 m langs Industriområdet. Ser at 80 

m er foreslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som 

blir benyttet daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare 

Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skjerme Vesletjern 

for mulig uttapping av vann. 

3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den fulle størrelsen i 

tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke 

blir noe lite område, selv med de begrensingene jeg har foreslått. 

4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være 

villige til å redusere en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense 

med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplassen samt skjerme 

beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus. 

5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikkerhetssone på 50 m, grunnet rasfare. 

Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går 

også her en sti som naboer og andre turgåere bruker daglig. 

6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest- for den gamle fotballplassen, som 

også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter 

min mening ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg vil karakterisere dette som en ren 

provokasjon ovenfor beboerne i dette området. 

7. Punktet sammenfaller med punkt 2. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å 

revegetere skråningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt 

uttak/etterbruk avklares ved ny reguleringsplan på et senere tidspunkt, og dette vil 

bestemme hvordan uttaksflaten skal istandsettes. 

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette 

arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løpet av 

planarbeidet.  

Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte 

på slutten av 1970-tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i 

2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de 

siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

11. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, dato 12.07.13: 

 Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer 

med stier.  

 Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes 

 Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingby, helst fra Hallingby til Hønefoss. 

Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gamle 

Hen-saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til 

Nymoen ved å følge grustak-kanten. 

 Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses 

som unødvendig. I helgene må det være stille. 

 Støyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støy- 

og støvmåling nær bebyggelsen? 

 Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei 

 Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pris på 

eiendommen og mye vanskeligere å selge. 

 Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på 

arealødeleggelsene 

 Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel 

løsning 

 Bør det være noen åpne møter med naboene? 

 Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5-2013 som er 

gjeldene? 
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Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaverne har til hensikt å reetableres stier der grusuttaket fjerner viktige 

tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønsker å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt 

uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som 

kritiserer disse stiene pga. påstander om manglende sikkerhet. Myrvang AS har satt opp flere 

skilt for å imøtekomme denne kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som gagner 

flest mulig.  

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 

gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 

tiltak skal innarbeides i planforslaget.  

Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde. 

Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med naboer, og vil invitere til åpne møter i løpet 

av planarbeidet. 

Tiltakshaverne bekrefter at alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et aktuelt 

alternativ.  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

12. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, dato 08.08.13: 

Heen ønsker at merknadene fra Norges Miljøvernforbund (merknad nr. 15) og 

Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14), samt deres innspill av 

10.12.2012 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.  

 Referat fra innspill av 10.12.2012:  

Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av 

eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som 

grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende 

dersom området omreguleres i så stor grad som forslaget viser. 

De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset 

område. Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en 

tinglyst leieavtale og nå ønsker grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda 

større grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste 

leieavtalen (fra 1995) ble formelt behandlet i kommunen. 
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Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det 

fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes 

at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det 

være særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt. 

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære 

turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen 

behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes 

interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket. 

 Referat fra innspill 08.08.2013:  

Det vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Hen grustak utvides. 

Det vises igjen til forhold/spørsmål vedrørende tinglysning og fornyelse av festekontrakt 

med Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette spørsmål. 

Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og 

støv. 

Kommunens manglende dokumentasjon om hvordan dette området har kommet inn i 

kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes 

at denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt 

boligområde i fremtiden. 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende 

kommuneplan), og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og 

friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nærmere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable 

støy- og støvforhold skal vurderes.  

Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne 

at det tas kontakt med kommunen.  

Det vises for øvrig til forslagsstillers kommentarer til merknad 14 og 15. 

Rådmannens kommentar: 

Kommunen har ikke hatt avtalen det spørres om til behandling. Kommunen skal ikke involveres i 

privatrettslige avtaler der kommunen ikke er part. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

13. Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen, dato 

08.08.13:  



Vedlegg 2 til sak om fastsetting av planprogram for 379 Hensmoen grusuttak 

 Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det 

er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og biler. 

 La oss beholde våre grønne lunger; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette 

grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss. 

 Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for 

grustaket? 

 Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon! 

 Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe 

positivt ved denne utvidelsen. 

 Spesielt i vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, mot E16 og mot 

Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved 

nedhugging av trær.  

Andre momenter vedrørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet: 

 Mer trafikk – Vågårdsveien-Industriveien-E16 

 Lite oversikt i krysset Hensmoen-E16 

 Har E16 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker 

 Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos 

 Nedsatt verdi på boligene 

 Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økende støv 

og forurensning 

 Eksisterende grustak; ca. 1,5-2 km i omkrets, ca. 30 m dypt 

 Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk beina! Før: fine, små furunålstier på 

kryss og tvers – stiene har sine navn og historier 

 Våren 2013: Første gang satt opp advarende skilt rundt eksisterende grustak 

 Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor 

innerst i bygda! 

 Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte 

 I vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, E16, Høgfoss. Det er lagt opp 

en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke 

enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 

gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende 

tiltak skal innarbeides i planforslaget. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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14. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård 

og Nymoen, dato 14.01.13:  

 Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom 

statlig vern av våtmarksområdet. 

 Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning: 

drikkevannskilde (Storetjern), badeplass (Vesletjern), bær- og soppsanking, 

orientering, rullestolvennlig tilgjengelighet, turgåing/trening, pedagogisk betydning, 

by- og tettstedsnært. 

 Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens 

strategiske mål for arbeidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk 

mangfold. 

 Området trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak. 

Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare biologisk 

mangfold, må myndighetene satse sterkt også på små verneområder som dette. 

 Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på 

Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi. 

 Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forståelsen 

av istidene. 

Forslagsstillers kommentar: 

Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 5.3 

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

Storetjern og Lilletjern. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

15. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, dato 13.05.13:  

 Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for 

hvordan et LNF-område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en 

kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det. 

 Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt, og Miljøvernforbundet 

krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har 

krav på.  

 Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser for 

tidligere vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningslovens §§ 

24 og 25.  

 Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante 

dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene som 

er fastsatt i Offentleglova § 31. 
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 Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall 

(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under 

grustaket og avrenning kan medføre akutt forurensning. 

 Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs 

uttaksområdet. 

 Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til 

idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt 

opp en «Lavvo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytter skogsområdet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere 

kommuneplanprosess må rettes til kommunen. 

Det er satt opp skilt langs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid 

gjeldene sikkerhetsforskrifter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av 

tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.  

Rådmannens kommentar: 

Kommunen har svart Norges miljøvernforbund direkte angående vedtak av 

kommunedelplan for Hønefoss i 1994. Dette holdes utenfor denne planprosessen. For øvrig 

er innspillet tilstrekkelig kommentert.  

16. Uttalelse fra Harry Dahl, dato 24.04.13:  

 Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og 

Storetjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden 

(Storetjern) for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på 

våren, og området er et vakkert og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS 

grustak reduseres betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke 

forenelig med grustak midt inne i et boligområde. 

 NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfører at 

innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på 

moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.  

 Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi grustaket til 

Myrvang. 

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og 

utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien, 

Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak, og tiltakshaverne vil ikke gå 

videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien. 

For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adkomst inn til friluftsområdet på Hensmoen 

via buffersonen mellom industriområdet og uttaksområdet som er avsatt til LNF-område i 

kommuneplanen. 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

 


