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DRIFTSPLAN
Skaaret Landskap
Lamoen 2- utvidet grusuttak

Utvidet grusuttak på Lamoen i Ringerike kommune
Utarbeidet av Guni Consult og Berntsen Plan & Oppmåling AS, april 2020.
med justeringer mai 2020
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INNLEDNING
Skaaret Landskap AS er et av landets største anleggsfirma. Med kontor i Asker er deres
primære arbeidsområde store deler av Østlandet. Firmaet er totalleverandør av utomhus oglandskapsarbeider som golf- og fotballbaner, grønt-anlegg og vedlikehold.
Grusprodukter for jordproduksjon til denne virksomheten hentes blant annet fra anlegget på
Lamoen i Ringerike kommune. Dagens uttaksområdet avsluttes i år, men nytt uttaksområdet
på ca. 246 daa er godkjent.
Skaaret Landskap AS har engasjert Guni Consult v/ Gunnar Nilsen til å utarbeide denne
driftsplanen. Guni Consult har engasjert Berntsen Plan & Oppmåling AS til
planfremstillingen.
PLANSTATUS
Det foreligger godkjent reguleringsplan for området. Dagens uttaksområdet er drevet ut i
henhold til driftsplan og driftskonsesjon gitt av Direktoratet for Mineralforvaltning
17.10.2017.
EIER/ DRIVER FORHOLD
Lamoen grusuttak ligger på gnr.3 bnr.3 i Ringerike kommune som eies av Ole Gjerde. Det ble
inngått avtale mellom driver og eier på 90-tallet. Denne avtalen ble reforhandlet 15. august
2014. Ny avtale datert 24.4.2018 følger vedlagt driftsplanen. Driften ved anlegget skjer i regi
av Skaaret Landskap AS.
HISTORIKK
Grusuttaket i dette området startet som et gårdsuttak for bøndene i området langt tilbake i tid.
På 70- tallet begynte en mer kommersiell drift ved anlegget idet Harry Lien overtok driften.
Skaaret Landskap AS kom inn som drivere på 80- tallet. Etter søknad og korrespondanse med
kommunen på slutten av 90- tallet ble dagens uttaksområdet lagt inn i kommuneplanen som
uttaksområde for grus. For utvidelsesområdet er det utarbeidet ny reguleringsplan
RESSURSEN

Figur 1 Fra NGU`s løsmassekart
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Ressursen er en elveavstning med jordholdig fin sand.
Kvaliteten er svært varierende. Massene benyttes til jordproduksjon i eget firma men selges
også til andre som kan benytte denne kvaliteten. Kvaliteten er ikke god nok til bruk som
betongtilslag.
Med et planlagt uttak ned til kote 66 er resterende ressurs i uttaksområdet på ca. 600000 m3.
Utover uttaket har området verdi som innfyllings/ deponiområde for rene masser med et mulig
inntaksvolum på ca. 1,8 mill m3.

Figur 2 Bilde fra uttaksområdet i etappe 1

ÅRLIG UTTAK
Det årlige uttaket er avhengig av markeders behov, men forventes å ligger på ca. 60-70000 m3
pr. år. Det betyr at grusressursen vil kunne være tatt ut i løpet av ca.10 år.
Totalvolum for innfylling av masser er ca. 1.800.000 m3.
DRIFTEN
Det er Skaaret Landskap som driver uttaket. Avdelingen på Helgelandsmoen har 5 ansatte +
3-5 innleide ved behov, som ledes av en driftsleder med lang erfaring innen uttak og
produksjon av sand.
Driften skjer med eget utsyr som består av 2 doser, 1-2 gravere, 3-4 showler, 3 harpeverk og 2
freseskuffer. Utstyret benyttes av både sanduttaket og massemottaket.
Føringer for driften fra planbestemmelsene:
Driftstiden er satt til: mandag-torsdag kl. 7-19, fredager kl. 7-14
Støy og støvutslippene skal ikke oversige grenseverdiene i forurensningsforskriftens kap. 30
Fyllingens overflate skal ikke ha direkte helling mot Lamyra. Det etableres en voll mellom
fyllingens østre del og Lamyra. I forkant av anleggsområde skal gravegropen fungere
som fangdam under anleggsperioden. Etter ferdig tiltak skal grøfter og fangdammer
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mellom fylling og Lamyra fange opp direkte avrenning. I tillegg vil grøfter samle opp overflateavrenning og bidra til at tilrenningen til Lamyra vil domineres av grunnvannstilførsel. Se
figur 4.
DAGENS SITUASJON
Dagens situasjon er at eksisterende uttak er tømt og det gjenstår innfyllingsvolum for noen
måneders drift. Før planarbeidet med den nye reguleringsplanen startet var det tatt ut noe
masser innafor planområdet, se oversiktskart.

Figur 3 Bilde fra dagens innfyllingsområde

UTTAKET
Det nye uttaket med ca. 600.000 m3 er delt inn i fire uttaksetapper. Samtidig som uttaket skjer
vil det foregå innfylling av ikke forurensede gravemasser i uttatt område med oppfylling til
dagens terrengnivå på + - kote 70, og videre opp til dagens fylling på kote 82, med fall mot
plangrensen, se avslutningsplan med snitt.
Etappe 1
Etappe 1 omfatter et areal på ca. 39 daa og har et volum på ca. 140000 m3. Avdekningsmasser
fra området legges i ranke oppe på avsluttet eksisterende fylling for bruk til revegetering av
arealet. Noe av avdekningsmassene vil også kunne bli brukt i jordproduksjonen. Etappen
drives fra område 0 mot syd. Samtidig som dette uttaket pågår igangsettes innfyllingen av
ikke forurensede gravemasser i område 0. Området mot Lamyra med en 4 meters voll bygges
først, for å redusere/ unngå avrenning mot reservatet. Det vil alltid måtte være et nødvendig
åpent driftsareal mellom uttak og innfylling.
Etappen forventes å ha en «levetid» på ca. 2-3 år.
Samtidig med uttak i etappe 1,2 og 3 vil det kunne forgå uttak i etappe 4. Etappe 4 har den
dårligste sandkvaliteten og vil bli benyttet til å lage den rette resepten med kvalitetene i de
øvrige etappene, eller benyttet til produkter med lave kvalitetskrav. Det vil også bli bygget en
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ny anleggsvei / driftsvei lengst sør i etappe 4 området for massetransport ut og inn, fra/til
etappene 1,2 og 3. Det bygges også en ny driftsvei mellom dagens innfyllingsområde og det
nye uttaksområdet.
Etappe 2
Etappe 2 er på ca. 58 daa og rommer ca. 180000 m3, og vil ha en varighet på ca. 3-4 år.
Etappen drives videre mot syd.
Avdekningsmassene plasseres i ranker lengst syd på området. Avdekningsmasser vil også
kunne bli benyttet til jordproduksjon om de har god nok kvalitet. Innfylling av rene
gravemasser vil nå skje i etappe 1 området og etter som uttaket går videre sydover vil også
innfyllingen skje i etappe 2 området.
Etappe 3
Etappe 3 er ca. 66 daa og har et volum på ca. 220000 m3, og en varighet på ca. 4 år. Etappen
drives mot vest. Avdekningsmasser plasseres i ranke syd/vest i området. Ved behov kan også
avdekningsmasser bli plassert i ranker oppe på dagens innfyllingsområde på kote 82.
Etappe 4
Etappe 4 er på ca. 50 daa, med et volum på ca. 80000 m3. Avdekningsmassene og sand
området vil også bli benyttet til revegetering av dagens innfyllingsområde som blir avsluttet i
år. Etappe 4 vil ved behov bli tatt ut sammen med de øvrige etappene
SIKRING
Området er sikret med bom ved innkjøringen til anleggsområdet. Øvrig sikring av stuff og
fyllinger er ikke ansett som nødvendig da stuffhøyden er lav, 3-4m, og innfyllingen skjer
gradvis og doses ut ettersom innfyllingen skjer. Varsling/ informasjonsskilt om driftstiltaket
vil bli utplassert ved driftsveger og turstier rundt uttaksområdet.
AVSLUTTNING
Intensjonen med uttaket og innfyllingen av masser har hele tiden vært at området etter
innfyllingen av masser skal tilbakeføres til landbruksformål.
Innfyllingen over dagens terreng vil skje med utgangspunkt i dagens fylling. Fylling og
utdosing fra dagens fylling på kote 82 mot syd og vest. Det vil også kunne bli bygget opp en
mellomhøyde på rundt kote 76 for å underlette innfyllingen og redusere masseflyttingen med
bulldoser.
I avslutningsfasen av masseinnfyllingen vil det bli etablert fangdammer for oppsamling og
sedimentering av vann fra overflateavrenning.
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Figur 4 Avsluttet innfylling med plassering av grøfter og fangdammer

ETTERBRUK
Området tilbakeføres til landbruksformål/ skogbruk.

Asker 13.5.2020
Stein Anders Sundbye
Daglig leder
(sign)
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Vedlegg:

Grunneieravtale datert 24.4.2018
Oversiktskart 1:50000
Oversiktskart med driftsetapper innlagt 1:5000
Etappe 1 1:2500
Etappe 2 1:2500
Etappe 3 1:2500
Etappe 4 1:2500
Avslutningsplan 1:5000
Snitt
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Uttaksgrense er lik konsesjonsgrense i alle snitt

RINGERIKE KOMMUNE
Strategi- og utviklingsavdelingen

REGULERINGSBESTEMMELSER
3007_436 Detaljregulering for
Lamoen – utvidet grusuttak
Utarbeidet av Guni Consult/ Gunnar Nilsen 25.01.2019
Sist revidert 15.3.2020
1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.19, sak 40/19
1. gangsbehandling i Formannskapet 21.05.2019, sak 59/19
Høring og offentlig ettersyn 25.05.19 – 10.08.19.
Vedtak i Formannskapet 14.04.20, sak 41/20

Endringsliste:
Nr.
Endring
01

Dato

Sign.

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Formålet med denne planen med bestemmelser er å sikre nye grusressurser som innslag i
jordproduksjon og tilbakefylling av ikke forurensede masser, samt gi rammer for denne driften.
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet, datert 7.1.20.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. §§ 12-5, 12-6 og 12-7
Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg, pbl . § 12-5, pkt. 1.
Råstoffutvinning. Grusuttak og tilbakefylling med
ikke forurensede gravemasser og anleggsområde.

BRU1-3

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl . § 12-5, pkt. 2.
- Kjøreveg
- Kjøreveg
- Gang-/sykkelveg
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- Annen veggrunn – grøntareal

o_SKV1
SKV2-7
o_SGS1-2
SVT1-4
o_SVG1-2

3. Landbruks -, natur - og friluftsformål samt reindrift,
samlet eller hver for seg pbl. §12-5, pkt. 5.
- Naturvern
- Dagens fyllingsområde
- Skjermingssone rundt BRU1 og BRU2

LN
L1
L2

4. Hensynssoner pbl . § 12-6.
- Frisikt
- Sikring rundt uttaksområdet
- Flomfare

H140
H190
H320

-

Høyspentledning
Truet bieart (reliktjordbie)

H370
H560

5. Bestemmelsesområde pbl . § 12-7
Registrerte kulturminner (kullgroper) i planområdet er lagt inn i planen og markert med #1-5.
Fangdammer er lagt inn i planen og markert med #6-9.

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav
§ 1 Rekkefølgebestemmelser
Før BRU 1 og 2 kan tas i bruk
1. må grusuttaket ha driftskonsesjon i tråd med kravene og vilkårene i mineralloven med
gjeldene forskrifter .
2. må det være avklart med fylkesmannen om tiltaket krever særskilt utslippstillatelse etter
Forskrift om begrensing av forurensinger § 3-2.
3. skal det være foretatt undersøkelser av vannkvaliteten, som oversendes til
forurensningsmyndigheten. Vannkvaliteten må oppfylle krav gitt i vannforskriften §§ 4 og 6.
4. skal det være plantet stedegen vegetasjon mellom traktorveien, i feltet L1, og Lamyra
naturreservat, som beskrevet i § 7.2.

Kulturminner
Grusuttaket kan ikke igangsettes før kullgropene er frigitt.

Grøntsone
Grøntsone (SVG 1 og 2) på 10 meter mot fylkesveien/gang- og sykkelveien skal være opparbeidet,
som beskrevet i § 5.4, før BRU 1 og 2 tas i bruk .

§ 2 Bestemmelser om endring av formål over tid, etter visse vilkår
Etter hvert som grusuttaket utvides mot sør og øst skal området tilbakefylles med dokumentert ikke
forurensede masser, for tilbakeføring av arealet til LNFR område/ landbruk, skog, beite.
Innfyllingsnivået er vist på snitt i planbeskrivelsen, revidert februar 2020. Innfyllingen avsluttes med et
topplag av harpede jordmasser av god kvalitet og/eller stedegne avdekningsmasser, dette avhenger
av hvilke landbruksformål området skal benyttes til.

Formålsbestemmelser
§ 3 Fellesbestemmelser
Utslipp til luft
Alle utslipp fra aktiviteter innenfor planområdet skal til enhver tid ligge innenfor kravene i
forurensningsforskriftens kap.30, og øvrige krav forurensningsmyndigheten setter. Dette skal
dokumenteres.

Støy
Støybelastning skal oppfylle til enhver tids gjeldende støykrav for øvrig industri i retningslinje T-1442,
tabell 3 og forurensningsforskriften kap. 30 (§ 30-7).
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T-1442, tabell 3. Gjeldene s tøykrav for driften av anlegget.
Beregnet støybelastning for omgivelsene skal verifiseres dersom driftsmønsteret endres vesentlig
sammenliknet med hva som ble lagt til grunn ved gjennomførte støyberegninger. Støy fra anlegget
skal til enhver tid holdes på lavest mulig nivå så lenge dette kan gjennomføres uten urimelige
kostnader. Mobile sikteverk og andre støyende anlegg skal alltid plasseres slik at de er mest mulig
skjermet for støy og innsyn.

Støv
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde
nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste
nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. forurensningsforskriften § 30-9.

Mottakskontroll
Det skal dokumenteres at innfylte masser ikke er forurenset. Det skal utføres mottakskontroll i både
vekta og ved utplanering. Det skal tas stikkprøver av massene for å kunne dokumentere at massene
ikke er forurenset.

Driftstider
Driftstidene ved anlegget er: Mandag- torsdag kl. 07.00-19.00. Fredager kl. 07.00-14.00
Ingen drift på lørdager og helligdager .

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 etc., skal arbeidet øyeblikkelig
stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50
(Kulturminneloven) § 8.

§ 4 Bebyggelse og anlegg (BRU1-3), pbl. §§ 12-5, pkt. 1 og 12-7, pkt. 3 og 12.
BRU 1 og 2 – Råstoffutvinning, pbl. §§ 12-5, pkt. 1
Innenfor disse områdene 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 masser.
Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter,
samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er
myndighet etter mineralloven.

§ 4.2 BRU3 - Andre typer anlegg, pbl. §§ 12-5, pkt. 1
Innenfor feltet BRU3 er det tillatt med servicefunksjoner som brakkerigg, telt, vekt med vekthus og
oppstillingsplasser for biler og annet rullende materiell som skal parkeres utenfor uttaksområdet om
natten. Nødvendige utvidelser av disse installasjonene kan skje med inn til BYA 100 m2 i en etasje.

§ 4.3 Kontroll av grunnvannstrøm og vannkvalitet, pbl. § 12-7, pkt. 12
Fra de nedsatte kontrollbrønnene i området merket 1-7, skal det utføres kontinuerlige målinger av
grunnvannstrømmen det første året. Evalueringen av resultatet legger så føringer for det videre
måleprogrammet. Kontrollen skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse, og
rapport med resultatet skal sendes Ringerike kommune og Fylkesmannen.
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Det skal også etableres et måleprogram for overvåkning av vannkvaliteten. Utførte målinger gjort før
BRU 1 og 2 tas i bruk skal brukes som referanse. Hvis det oppdages forringelse av vannkvaliteten
eller forhold som forringer naturmangfold i Lamyra skal driften av grustaket stanse til nødvendige tiltak
er iverksatt.

§ 4.4 Tiltak mot forurensning, pbl. § 12-7, pkt. 3
Det skal etableres en fast asfaltert plass for skiftning av olje og reparasjoner utenfor uttaksområdet
(BRU1 og 2) i BRU3. Rullende materiell skal utstyres med absorbent i tilfelle slangebrudd. Lagertank
for diesel skal være godkjent, og oppstilt på en forskriftmessig måte.
Ved behov skal støvflukt fra sikteanlegget dempes ved vann.

§ 4.5 Gravearbeid, pbl. § 12-7, pkt. 4
Gravearbeid og tilbakefylling av masser skal utføres i henhold til anbefalinger gitt i rapporten
«A131156-RIG-NOT-01 Lamoen massemottak - Vurdering av områdestabilitet», og to
hydrogeologiske rapporter datert 21.03.19 og 5.12.19 utarbeidet av Cowi.
Gravearbeid skal gjøres i mindre seksjoner, med stabil skråningsvinkel (>1:2). Gravegropen skal
fungere som fangdam frem til permanente fangdammer etableres etter anleggsperioden, jf. § 4.6.
Endelig skråning på innfylte masser skal ikke være brattere enn 1:20.
Anleggsområdet i aktiv drift skal utføres etappevis, og kun omfatte areal som er nødvendig for driften
av uttaket og mottaket.

§ 4.6 Avrenning, pbl. § 12-7, pkt. 3.
Etter avsluttet anleggsperiode skal overvann og drensvann ledes til fangdammer for å forhindre
uønsket avrenning til naturreservatet og tilgrensende områder. Plassering og dimensjonering av
fangdammene skal være tilpasset tiltaket, topografi og nedbørsfeltet. Fangdammene må konstrueres
slik at grunnvannet er tilstrekkelig beskyttet. Det må utarbeides en oppfølgingsplan for fangdammene.
Oppfølgingsplan skal oversendes forurensningsmyndigheten før anleggsperioden avsluttes.

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (SKV, SGS, SVT og SVG) pbl. § 125, pkt. 2.
§ 5.1 Fylkesvei 2854 (tidligere fv. 158) med gangvei (o_SKV1 og o_SGS1 og 2)
Fylkesvei 2854 (tidligere fv. 158) er i planen identisk med reguleringsplanen for fylkesveien
(reguleringsplan 345 fv. 158, GS-veg Helgelandsmoen-Botilrud).
Adkomsten fra fv. 2854 skal utformes i samsvar med krav i vegnormalene, og den skal godkjennes av
veimyndigheten.
Tiltakshaver må iverksette interne rutiner for å hindre forurensning og tilsmussing på fv. 2854. Med
tilsmussing menes uønsket jord, sand, grus og stein i veibanen som følge av driften av anlegget. Hvis
aktiviteten innebærer behov for ekstra renhold av fylkesvegen, må tiltakshaver dekke vegholders
kostnader til dette, jf. Veglovens bestemmelser § 57 og § 58.

§ 5.2 Skogsbilvei/ anleggsvei SKV 2-7
SKV 2-7 er del av eksisterende skogsbil/anleggsvei mellom fylkesveien og områdene innenfor, mot
grensen til Hole kommune. Grenseveien mot Hole kommune skal ikke benyttes til anleggstrafikk fra
grusuttaket.

§ 5.3 Annen veigrunn SVT3
På området SVT3 er det tillatt med parkering og oppstilling av store kjøretøy.

§ 5.4 Grøntsone mellom gangveien og parkeringsplassen SVG
Dagens grøntsone skal utvides til formålsgrensen og tilplantes med stedegen vegetasjon.
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§ 6 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg (L1,
L2 og LN), pbl. § 12-5, pkt. 5
L1 er dagens fyllingsområde. Innfyllingen tillates utført til kote 82 i h enhold til godkjent driftsplan, med
fall mot vest. L2 er sikringssonen rundt uttaksområdene BRU 1 og 2.
Hensynssonen H190 omfatter deler av L1 og L2, se § 7.2.
LN er etablert som naturvernformål for å sikre den sjeldne reliktjordbien som har leveområde innenfor
området LN. Egen hensynssone H560 sikrer at det ikke tillates noen form for virksomhet i dette
området.

§ 7 Hensynssoner, pbl. 12- 6
Frisiktsone H140
Innenfor området angitt som H140 skal det sikres fri sikt i utkjøringen på fylkesveien. Det er ikke tillatt
med sikthemmende tiltak innenfor frisiktsonen.

Skjermingssone mot Lamyra og rundt anleggsområdet H190
Hensynssonen skal mot Lamyra naturreservat være en skjermingssone og ha en min bredde på 27,5
meter. Etablert traktorvei inne på feltet L1 skal minimum ha en avstand på 2 meter til Lamyra
naturreservat. Det skal plantes stedegen vegetasjon mellom traktorveien og Lamyra naturreservat.
Det kan oppføres midlertidig voll mot Lamyra naturreservat i anleggsfasen.
Rundt anlegget for øvrig (felt L2) skal minimum bredden være på 5 meter utenom veien (SKV 2-7), og
skal sikre kjøretøy og andre brukere av veiene mot å kjøre/gå ut i uttaksområdet. Det kan oppføres
midlertidige sikringsgjerde, voller og anleggsveier på dette arealet i anleggsfasen.
Innenfor hensynsone H190 er det ikke tillatt å ta ut masser.

Flomfare H320_1-8
Innenfor område angitt som hensynssone H320 skal det i forbindelse med byggesøknad for byggverk
og andre faste installasjoner redegjøres for nødvendige sikringstiltak mot flom i henhold til TEK17 § 72.

Høyspenningsanlegg H370
Innenfor område angitt som hensynssone H370 høyspenningsanlegg må etablering/flytting av faste
installasjoner som vekt og vekthus avklares med anleggseier.

Bevaring naturmiljø H560
Hensynssone for sikring av reliktjordbien. Det tillates ikke noen form for virksomhet innenfor området
angitt som hensynsone H560.

§ 8 Bestemmelsessone, pbl. § 12-7, pkt. 6
De automatisk fredede kulturminnene/ kullgropene som er registrert i området , er vist på plankartet
som #1-5.
«Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen av de berørte
automatisk fredete kullgropene, id 45397, 243356, 243357, 243358 og 243362, som er markert som
Bestemmelsesområde #1 - 5 i plankartet.»
Fangdammer er lagt inn i planen og markert med #6-9. Endelig plassering av dammene må innpasses
i terrenget i forbindelse med avslutningen av innfyllingen.
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1. Sammendrag
Planprogrammetble vedtatt i januar2018.Planener utredeti henholdtil
konsekvensutredningsforskri
ften § 6, vedleggI nr. 19 og § 10 a.
Etter at planprogrammetble vedtatter planområdetutvidet med ca. 20 daamot nord for å gi
uttaksområdetnødvendigtilkopling til Fv 158, innlemmedagensbrakkeriggog vekt i planen
samtgi reliktjordbienebedrebeskyttelsemeden hensynssone.
I høringsprosessen
ble det
fremmetinnsigelsefra Fylkesmannen,somblant annetkrevdedet gamle
massemo
ttaksområdetinnlemmeti planenog bedrebeskyttelseav reliktjordbien.
Planområdeter derfor nå på ca.414daa,og planenlegger opp til uttak av ca. 7-800.000m3
grusmed etterfølgend
e innfylling medikke forurensedemasser. Innfyllingsvolumeter økt for
å gi en bedrelandbruksmessig
tilpasningmellom det gamleog det nye området, samtå kunne
få til et fall i terrengetmot fangdammenesom er krevd av Fylkesmannen.
Utredningene er utført i henholdtil planprogrammetog det er utarbeidetfire fagutredninger
samtbeskrivelsei henholdtil Ringerikekommunesmal for planbeskrivelse.Innspill i
forbindelsemed høringenav planprogrammet er besvarti utredningeneog beskrivelsen
.
Grusuttaketsnærebeliggenhettil LamyraNaturreservat
, og rødlistedearteri og utenfor
planområdet
, er viet stor oppmerksomhet.
Bådedengeotekniskerapportenog naturmangfoldsrapporten,beggeutarbeidetav Cowi, slår
fast at grusuttaketmed etterfølgendeinnfylling av ikke forurensedegravemasser
ikke vil få
negativekonsekvenserfor Lamyra,når rapportenesanbefalingerfølges. I forbindelsemed
kravetfra NVE om en stabilitetsvurdering,og økningenav innfyllingsvolumeter det, av
Cowi, utarbeidetto nye fagutredningersom beggekonkluderemedat innfyllingen av rene
gravemasser
ikke får negativekonsekvenserfor stabiliteteni massenei områdeteller
avrenningtil Lamyra.
Planområdetbrukestil en viss grad til rekreasjonsformåli dag.Etter at størstedelenav
områdeter avskoget, som et ledd i den normaleskogdriften,og det resterendestårfor tur til å
bli det, er rekreasjonsverdien
av naturligeårsakerborte.
Det er utført ROS- analysesom konkluderemed at tiltaket har en akseptabelrisiko, når
anbefaltetiltak gjennomføres.Det viktigste tiltaket er et overvåkingsprogram
for å overvåke
grunnvannsstrømmene
i anleggs/driftsperioden.
Da dagensuttak og innfylling på eksisterendeområdeavsluttesi løpet av 2020 er det viktig
for tiltakshaverat utvidelsenkan værepå plassi løpet av sommeren/høsten, da etterspørselen
av bådegrus,jord og mottaksplassfor ikke forurensedemasserer stort.
Fylkesmannenhar med brev av 13.2.2020trukket sin innsigelseti l planen.

2. Bakgrunn
2.1 Hensiktenmed denneplanener å utvide områdetfor grusuttaketpå Lamoen/
Helgelandsmoen.
Utvidelsenfor grusuttaketer etterinnlemmingenav det gamleuttaks/
mottaksområdetpå totalt 414 daa, og er en naturlig utvidelseav eksisterendedrift .
Naboervi har værti kontaktmed sier at det har værtuttak av sand/gruspå Lamoensålenge
de kan minnes.Andre kan fortelle at bestefar/oldefarhar fortalt at de har tatt ut sandder i
derestid. Det er vel rimelig å antaat områdethar f ungertsom et lokalt bygdesandtak
som
lokalbefolkningenhar brukt til sin bruksformålgjennomtidene.
Kommersiellgrusdrift på områdetble etablertav BrødreneLien på midten av 60- tallet.
SkaaretLandskapAS kom inn som drivereav uttaketpå midtenav 90- tallet.
Detteuttaketnærmersegslutten, og grunneierog tiltakshaverønskerå utvide uttaksområdet
til sammetype drift/ aktivitet som i dag,uttak av sandog innfyll ing av ikke forurensede
masser, før tilbakeføringav områdettil opprinneligbruk, LNF.
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2.2 Forslagstillertil denneplanener SkaaretLandskapAS. Guni Consult/GunnarNilsen er
engasjertsom plankonsulent.Ole Gjerdeer grunneier på eiendommengnr.3 bnr.3 og Trond
Lysengpå gnr. 3 bnr. 45.
2.3 Tidligere vedtaki saken:Formannskapet
fattet 23.01.2018(sak2/18) vedtakom oppstart
av planarbeid0605_436detaljreguleringLamoen,samtå leggeforslagtil planprogramut til
offentlig ettersyn.
I delegertvedtak,saknr. 231/18er det fattet følgendevedtak:
Rådmannenfastsetterplanprogram,pbl. § 12-9, for 0605_436detaljreguleringLamoenmed
delegertmyndighetfra formannskapet.Planprogrammetleggergrunnlagetfor det videre
planarbeidet.Fastsattplanprogramkan ikke påklages.
2.4 Tiltaket skal behandlesetterkonsekvensutredning
sforskriften §6, vedleggI nr.19 og §10 a.

3. Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess:
Varselom planoppstarter annonserti RingerikesBlad og på kommunenshjemmeside.Varsel
datert21.1.2018 medforslagtil planprogramer ogsåtilsendt naboerog offentlige etaterog
organisasjoner.
Det er avholdt nabomøtepå Helgelandsmoen
den7.3.2018.
Varsling av planutvidelseble kunngjorti Ringerikesblad den22.3.2019og naboerog
offentlige etaterble varsletmed brev. Innlemmingenav eksisterendeområde i planener
annonse
rt og har værtpå begrensethøring.

4. Planstatus og rammebetingelser(med vekt på avvik fra overordnetplan)
4.1 Overordnede planer
Kommuneplanensarealdel
Kommuneplanens
arealdel(KPA) for Ringerike kommuneble vedtatt31.1.2019. Planområdet
ligger i Landbruks-, natur- og friluftsområde(LNF-område)og det er derfor ikke i samsvar
med arealformåleti KPA.
4.2 Nasjonale mål og retningslinjer
To retningslinjerfra Miljøverndepartementet
kommer til anvendelsei planarbeidet
· Retningslinjerfor behandling av støyi arealplanleggingen,
Miljøverndepartementets
T-1442
angir krav til hvordanstøyskal behandlesi arealplaner.
· Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnaareal- og transportplanlegging.
(Miljøverndepartementets
T-5/93). Arealbrukog transportsystemskal utvikles slik at de
fremmersamfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse,
med miljømessiggodeløsninger,
tryggelokalsamfunnog bomiljø, god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.
4.3 Gjeldende reguleringsplaner
Områdeter i kke tidligere regulert.

4.4 Tilgrensendeplaner
Tilgrensendeplan er 0605_345- FV 158, GS-veg Helgelandsmoen
- Botilrud.
Tilgrensendeinnfyllingsområdeligger inne i gjeldendekommuneplan
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5. Beskrivelseav planområdet, eksisterendeog planlagt
5.1 Beliggenhet
Planområdetligger mellom bebyggelsen(Ringerikekommune)på Helgelandsmoen,
Lamyra
naturreservatog grensenmot Hole kommune.Planområdetinkluderernå ogsådagens
uttaks/innfyllingsområde
.

Figur 1 Planområdeter totalt på ca. 414 daa.

5.2 Dagensarealbruk
Arealenebenyttesi dagtil skogsdrift. Størstedelerer områdeter avskogetog en liten del er
tidligere tatt i bruk til grusuttak.

Figur 2 Dagenssituasjoni planområdet
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5.3 Landskap
Planområdeter et gammeltelvelandskapsom er sterktpåvirketav eksisterendemasse
uttak og
innfylling av masser
. Området er flatt med høydevariasjoner
på 2-5 meter.Områdeter delvis
skogbevokstog delvis avskoget,beliggendemellom LamyraNaturreservatog
Norderhovsveienpå Helgelandsmoen.Ved utvidelsenav planområdettil ogsåå omfatte
dagensinnfyllingsområde(i midten på bildet) endresbeskrivelsenav planområdet.Dagens
innfyllingsområdeskal tilbakefyllestil 82 moh, og nærmersegavslutning.For å etterkomme
Fylkesmannens
krav om etableringaav fangdammerfor å unngåavrenningmot Lamyra,
etableresdennye fylling fra dagensfylling og ut til ytterkantenav planområdet.Dette gir fall
nok til å ivaretaavrenningenmot fangdammene,
hindrer avrenningmot Lamyra,gi en bedre
anvendelseav jordbruksarealene
for maskinelldrift, samtøkt innfyllingsvolum og en noe
endretlandskapsprofil.
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Figur 3 Planlagtfylling medfall mot fangdammer
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Figur 4 Fylling over dagensterreng.
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5.4 Kulturminner og kulturmi ljø
Det er gjort registreringerav flere kullgroperinnenforog utenforplanområdet.Detteer
automatiskfredetekulturminnersom vil bli lagt inn i reguleringsplanen
og søkt frigitt.

Figur 5 Registrertområde

Figur 6 Registrertekulturminner(kullgroper)
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5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk
Områdethar helt klart rekreasjonsverdier,
mener relativt lite benyttet.Stier og veier er
ikke merketmed skilt. En størrevei langsområdetsytterkantmot syd,i grensenmot
Hole, synessom den mestbenyttedetil sykling, løping og ridning. Denneveien vil ikke
bli berørtav tiltaket.
Områdetbenyttesogsåtil orientering,men etterat skogener tatt ut, er områdetikke
særliginteressanttil detteformålet,før ny vegetasjoner på plassigjen.

Figur 7 Avskoget område

Figur 8 «Grenseveien»
mot Hole
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Et par andremindrestier inne i områdetvil bli berørt. Dissestieneblir benyttetav
turgåere,joggere,orienteringsløpere
etc.

Figur 9 Tursti

Utafor det planlagteuttaksområdetimot øst,ligger det ei modellflystripe. Flystripavil
ikke bli berørtav tilt aket og adkomstentil stripa vi l bli som i dag.

Figur 10 «Flystripa»

5.6 Landbruk
Det planlagteuttaksområdetligger i et LNF område/skogbruk
. Somdet fremgårav figur
2 er mestepartenav områdetavskoget og den resterendedelenca. 80 daaer gran/
furuskogmedhøy hogstklasse.Se figur 7 og 9.
12

Figur 11

5.7 Trafikkforhold
Planområdetvil ha sin adkomst fra fv.2854 i sammeavkjøringsom dagensanlegg,
viderepå dagensdriftsvei/ innfyllingsområdefrem til det nye uttaksområdet.
Fv 2854 har i dagen trafikkmengdepå ÅDT 14-1500i henholdtil Fellesprosjektets
tall,
og en ÅDT på 2900 i hh til tall fra Vegvesenet.. Dette er beregnedetrafikktall. Det er
etablertforbikjøringslommepå utsidenav kjørefeltet i retningmot Helgelandsmoe
n.
Ogsåi fremtidenvil massetransport
foregå på strekningenBotilrud- innkjøringentil
anlegget.
Fylkesveienhar god standardpå dennestrekningen
, hvor det ogsåer anlagt separat
gang- og sykkelveimedbelysning,slik at trafikksikkerhetenfor myke trafikanterer
godt ivaretatt.Fylkesveiener skiltet med en hastighetpå 60 km/t frem til ca. 50 meter
før avkjøringentil anlegget,hvor hastighetener satttil 50 km/t. Veien er ikke skolevei.
Etter at Kirkeskolenpå Norderhovble nedlagtfraktesskolebarnafra Helgelandsmoen
med skolebusstil Benterudskole. Det er såvidt ossbekjentbareregistreten ulykke ved
innkjøringentil anlegget,januar2019.Det er god oversikt i kryssetog det er lagt inn
frisiktlinjer i planen.Det er ikke registretnevneverdigeproblemermed
trafikkavviklingenselv på dagermed stor trafikk inn til anlegget.
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Figur 12 Fv 2854 medseparatgangveiog paseringslomme

5.8 Barns interesser
Det er ikke registrertspesielleinteresserfor barn og ungei det planlagteuttaksområdet,
forutende generellefrilufts/ rekreasjonsinteressene
som er der.
5.9 Teknisk infrastruktur
Anleggethar lite tekniskinfrastruktur. Avløp fra kontorbrakkemed spiseromgår til
lukket anlegg. Riggener tilkoplet offentlig vann.

Figur 13 Kontor og spisebrakke
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Figur 14 Innkjøringenmedvekt

5.10 Støyforhold
Det foregår ikke knusingav steinpå området.Maskinelt utstyr for harpingog sikting av
jord og grusog diversehjullastereog gravemaskinergenererernoe støy. Det er
utarbeidetstøyrapportmedstøysonekartsomviser akseptablestøyutslippinnafor
forurensings
forskriftensgrenseverdierfor boliger. Støyberegningene
er gjort med det
maskinelleutstyretpå flat mark. I realitetener sikteanleggene
og rullende materiell
omgitt av lagerhaugerav jord og sandsomdemperstøynivåetytterligere.Se
nedenforstående
figurer.

Figur 15 Sikteverk
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5.11 Luftforurensing
Den størstekilden til luftforurensing er støv fra jord- og grusproduksjonen(sikting/
harping)samt støvflukt fra grushaugene.
Ved behovdempesstøvfluktenmed vann.
Det er utført støvmålingersom viser akseptableverdier, innenfor
forurensningsforskriftens
krav.

Figur 16 Grustil jordblandingen

5.12 Grunnforurens ing
Det er ikke registrertgrunnforurensing som følge av dagensdrift på området.
Alle massersom tasinn for deponeringer forhåndsklarert
/ dokumentertsom ikke
forurensede
. Massersom ikke kan dokumenterestasikke imot. Det foretasen
mottakskontrollnår massenekommertil anlegget, ved vekta, og såen visuell kontroll
ved utplanering/ dosingav massene.Fremtidigmottak vil følge de sammeprosedyrer.
Internkontrollsystemet
ivaretardisseprosessene.

5.13 Næring/ Sysselsetting
Anleggetsysselsettertotalt ca. 10 personer
, litt varierende medårstiden.I tillegg
kommerpersonersom er engasjertpå transportsiden
.
5.14 Ressursen/Massebehov
M assenepå Lamoenhar ikke topp gruskvalitet,men grusmassene
har megetgod
kvalitet til det formåletSkaaretLandskapbrukerde til , jordproduksjon. Ressursener på
ca. 7-800.000m3. Grusenblandetmedkompost,myr og egnedehumusmasser
som med
Skaaretsreseptblir glimrendejord, til bådeanleggog spesialproduktertil golf og
fotballbaner.Etterspørselen
er stor.
K ombinertmed mottakav ikke forurensedegravemasser
, for deponeringi den uttatte
delenav grustaket,gir konseptetet praktisk,økonomiskog miljømessiggodt opplegg.
Ogsåfor grunneiersom først tar ut virket, sågrusen, såinnfylling av ikke forurensede
masserfor tilbakeføring av arealenetil LNF område, før nye trærplantes, er dettegod
arealutnyttelse.Behovetfor deponeringav masserer ogsåstort. Massenekommer
hovedsakeligfra storeseriøseaktøreri anleggsbransjen.
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6. Beskrivelseav planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Den planlagtearealbrukener som tidligere nevnt uttak av grusfor jordproduksjon,og
etterendtuttak, innfylling av ikke forurensedegravemasser
, før arealene tilbakeførestil
skogbruk
6.1.1 Reguleringsformål
Reguleringsformålene
i planenvil værebebyggelseog anlegg,samferdselsanlegg,
landbruks- naturog friluftsområde,hensynssone
r og bestemmelse
sområder.

Figur 17 Reguleringsplanen

6.2 Gjennomgang av reguleringsformålene
6.2.1Byggog anleggsområde/råstoffutvinning
OmrådetBRU1 og BRU2 er uttaksområd
enepå ca. 260 daa.Uttak planleggestil max
66 moh eller min. 0,5m over grunnvannstanden
. Beregnetvolum er på ca. 7-800.000m3.
OmrådeBRU3 er arealfor kontorbrakke,vekt og oppstillingsplassfor maskineltutstyr etc.
Det skal ikke tasut masserpå området.
6.2.2 Samferdselsanlegg
SKV er del av fylkesvei 2854(tidligere fv. 158), kopiert og lagt inn identisk medveien slik
den er i veivesenetsreguleringsplanen
for fylkesveien.Planener påførtfrisiktlinjer for både
fylkesveienog gangveien.
SK V er ogsådel av hovedanleggsveien
inn i området.Veien fortsettervideresørfor uttaks-
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områdetog er «grensevei» mot Hole kommune.
SVT er parkeringsareal
og oppstillingsplassfor tungekjøretøy. SVG er annenveigrunn,
grøntareal
6.2.3 Landbruks -natur og f riluftsområder
L1 representerer
dagensdriftsområdesom er innlemmeti planen.A realeter på 134 daa.
Hensynssonen
H-190 inngåri L1 området.L2 representerer
sikringssonenpå 5 meterrundt
BRUI og BRU2. LN arealeter naturvernformålmedhensynssone
(H-560) for å ivaretaog
sikre reliktjordbienstilholdssted.
6.2.4 Hensynssone
r
Det er lagt en egenhensynssone
(H-190) som vegetasjons
- og sikringssonelangsveiene mot
vest, syd og øst i uttaksområdeneBRU1 og BRU2, og mot naturreservatet
i nord.
Vegetasjons og sikringssonensom er på 27,5 metermot naturreservatetog 5 meterrundt
restenav uttaksområdet
, vil gi en bedrebeskyttelsemot reservatet,og en nødvendigavstand
mellom veienog uttaket, for etableringav nødvendigesikringstiltak,som voller og/ eller
gjerdeetterbehov.Hensynsone
n H-370 markererarealeneunderhøyspentlinjasom krysser
områdetlengsti nord. Frisiktlinjer i påkjøringentil fv 2854(H140) og flomutsatteområderi
planen(H 320) er ogsåmarkertmedegnehensynssoner.
H-560 er hensynssone
for beskyttelseav reliktjordbien.
6.2.5 Bestemmelsesområder
K ullgropeneinnenforplanområdeter vist på plankartetog det er lagt bestemmelsessoner
rundt kullgropenesom i planprosessen
vil bli søkt frigitt .
6.3. Annen planinfo
Planområdet er et rent uttaksområdefor grusmedetterfølgendei nnfylling av ikke forurensede
gravemasser.
Eksisterendeveisystemfor dagensuttaks/innfyllingsområdeskal benyttes.Det
sammegjeldervekt og vektbygg,og brakkeriggenmed vann,toalett,kontor og
oppholds/spiserom
for ansatte.Det skal søkeskonsesjonfor uttaketi henholdtil
Minerallovensbestemmelser.
Konsesjonssøk
nadenskal vedleggesdriftsplanhvor blant annet
minerallovenskrav til sikkerheti drifts og avslutningsfasen
blir ivaretatt. Konsesjonssø
knaden
vil bli forelagtRingerike kommune til uttalelsefør konsesjonblir gitt.
6.4 Overvåkingsprogram
Det blir etablertet programfor å overvåkegrunnvannsstrømmene
i uttaksområdet.Det skal
inngåskontraktmed Cowi, som skal foreståarbeidet. Det førsteåretblir det kontinuerlige
målinger.Etter ett år blir resultateneav målingeneevaluert,og dannersågrunnlagfor
målefrekvenseni denvidere overvåkingen
.
6.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeideten ROS- analysesom konkluderermedat tiltaket, slik det er planlagtmed
overvåkingsprogram
, har en akseptabelrisiko.
6.6 Fagutredningene
Det er utført tre fagutredninger;hydrogeologi,naturmangfoldog støy.Resultaterfra tidligere
utførtestøvmålingerer ogsåvedlagt.Øvrige utredningeri beskrivelsener i henholdtil
planprogrammetog oppstartmøtet.Ringerikekommunesmal for planbeskrivelsener benyttet
for relevantetemaer.Ogsåplanbestemmelsene
er i henholdtil kommunensmal.
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7. Konsekvensvurdering
7.1 Forholdet til konsekvensutredningsforskriften .
Da det planlagtetiltaket ikke er i samsvarmed arealformåleti kommuneplanen,og planen
vurdereså kunneha stor innvirkning på miljø og samfunn,må det gjennomføresen
reguleringsprosess
med konsekvensutredning
(KU), jfr konsekven
sutredningforskriftens§ 6,
vedleggI nr. 19 og § 10 a. Planprogramer utarbeideti henholdtil Pbl § 4.1, og godkjent.
7.2 0-Alternativet
0-alternativetinnebærerå ikke gjennomføretiltaket. I dettetilfellet betyr det en drift som i
dag,fram til ressurseni dagensuttaksområdeer fullt utnyttet,og godkjentinnfylling av
masserer avsluttet.Dettevil skje i løpetav en 1 årstid avhengigav markedet.Konsekvensen
av detteblir:
- Tap av 10-12 arbeidsplasser
+ tap av lokale transportoppdrag
.
- Storeutfordringerfor SkaaretLandskap,som en ledendejordprodusenti
hovedstadsregionen.
- Tap for samfunnetved at tilgangenpå spesialjordreduseres.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Her vurderesvirkninger og konsekvenserav gjennomføringav planen.Konsekvenserfor
natur,miljø og samfunnbeskrives.
Konsekvensene
vurderesetteren syvdeltskalaopp mot 0- alternativet(ingenutvidelseav
uttaket)
Stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ingen/ubetydeligkonsekvens
Liten negativkonsekvens
Middels negativkonsekvens
Stor negativkonsekvens

(+3)
(+2)
(+1)
(0)
(-1)
(-2)
(-3)

8.1 Overordnede planer
Utvidelsesområdet
ligger ikke inne i gjeldendekommuneplan,mendetteer vurderti den
forutgåendeprosessen,og behandlingenav planprogrammet.Trasevalgetfor ny E-16 og
Ringeriksbanener nå valgt og planforslageter ikke i konflikt med dissetrasevalgene.
Virkning/k onsekvens/ i forhold t il overordnedeplaner: Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.2 Landskap
Uttaksområdeter «flatt» meden marginalvariasjoni høydeforskjellen på fra 2-5 meter.
Størstedelen,
2/3delerav arealeter avskogetog på dengjenværendedelenstårdet hogstmoden
skog.Landskapsbildetblir noe endretsom følge av Fylkesmannens
krav om fangdammerfor å
unngåavrenningmot Lamyra.Ved å startefyllingen fra eksisterendefylling og jevnt ut til
ytterkanteneav planområdetfår en bådenødvendigfall, og et mer hensiktsmessig
landbruksområde,
samtøkt innfyllingsvolum.Sefigur 3 og 4 side8.
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Figur 18 Dagenslandskap

Virkning/konsekvens/ for landskapsbildet: Liten negativ konsekvens-1
8.3 Ku lturminner og kulturmiljø
Den arkeologiskerapportenviser at det er gjort flere nye registreringerav kullgroperinnafor
det søkteplanområdet.Kullg ropeneer vist på reguleringsplanen.
Ei av de tidligere registrerte
gropeneer ødelagtmedden aktivitetensom har funnetsted og to av de nyregistrertegropene
ligger utenfor uttaksområdetog vil derfor ikke bli berørt.De registrertegropenesom vil bli
berørt, vil bli søkt frigitt i planprosessen.
En frigivelse er en forutsetningfor å gjennomføre
prosjektet.
Virkning/konsekvens/ for k ulturminner/ kulturmiljø: Middels negativ konsekvens-2
8.4 Forholdet til kravene i Naturmangfoldloven
Det er utarbeidet egenfagrapportfor naturmangfoldeti og rundt planområdet.Det ble ikke
funnetviktige naturtyperpå områdetog rapportensier blant annet:
Det er ingenregistrertenaturtyperinnenforplanområdet(Naturbase.no).Det ble heller ikke
påvistnoennaturtyper (etter DN-håndbok13) underbefaring.
Like utenforplanområdeter det registrert en av Norgestotalt to forekomsterav den
rødlistedeog kritisk truedereliktjordbien (Lasioglossumquadrinotatulum).
For å ta hensyntil forekomsteneav reliktjordbie anbefalesen forsiktighetssone(figur 9) i det
videreplanarbeidetog driften av anlegget.Forsiktighetssonen
vist i figur 9 ligger utenfor
regulert områdefor dettetiltaket, mener mentsomen intern bevisstgjøringfor fremtidig drift
og bruk av masseuttak
et. Denneforsiktighetssonen
beståri all hovedsakav eksisterende
vegkantmedtilhørendekantsoner,og må i denvideredriften ivaretasfor å unngåødeleggelse
av reliktjordbiensleveområderher. Rentpraktisk innebærerdettei fremtidenå unngåog
utvide veienmassenefraktesut via, og beskyttevegkantenher fra ødeleggelse.
Dersom
forsiktighetssonen
blir ivaretatt, er det lite trolig at utvidelseav masseuttaket
vil påvirke
forekomsteneav reliktjordbie negativt.
Etter planutvidelsener det nå lagt inn en hensynssone
(H 560) i det aktuelleområdet.
Bådegrunneierog tiltakshaverer godt kjent medhvor bieneholdertil, og detteområdetvil
ikke bli berørtav det nye uttaket,og heller ikke av aktiviteteninne på det øvrigeområdet.
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Ansatteer informert om forholdet,slik at hensyns
sonenblir kjent for alle, og ivaretattpå best
mulig måte.
Prosjekteter vurdertetternaturmangfoldlovens
paragraf8-12 og prosjekteter vurderttil å
ikke værei strid med forvaltningsmålenefor naturtyper,økosystemerog arter.
Det er ogsåverd å merkesegat rapportensier at det er grusvirksomhetensomhar skaptbienes
levested,og at opphørav virksomheteni fremtidenkan væreen trusselmot arten.

Figur 19 Bienestilholdssted

Virkning/konsekvens/ for naturmiljø : Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.5 Hydrogeologi/Grunnforurensing
På grunnav uttaksområdet
s beliggenhetinntil Lamyranaturreservat
, er det stilt krav om og
utarbeideten hydrogeologiskrapport.Rapportener utarbeidetav Cowi. Som en konsekvens
av utvidelsenav planområdetsom ogsåinnebæren økning av innfyllingsvolumet,har Cowi
utarbeidet2 nye fagutredningerfor å vurdereom merbelastningen
på arealetpå grunnav
innfyllingen av masserpåvirkervannstrømmene
, og avrenningentil Lamyraog
grunnstabiliteteni området.Et utdragfra rapportener tatt inn her.
I foreliggendedokumentvurderestiltakets konsekvenserfor grunnvannog vannstandi
Lamyra.
Grunnforholdeneer undersø
kt for å få et bedregrunnlagfor å vurderekonsekvensene
av
ønskettiltak og for å få anslagav ressursgrunnlaget.
Det er gjort georadarmålinger
for å få oversiktpå løsmassefordelingen
og det er sattned
brønnerder det er loggetgrunnvannsnivåover tid. Samtidigmed logging av grunnvannsnivå
,
er det ogsåloggetvannstandi Lamyra.
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Figur 20 Borebrønnenes
plassering

Vurdering av konsekvenser
Lamyra
Vannstandeni Lamyraserut til å korrespondere
med grunnvannsnivået
i området.I området
anseesdet ikke å væregrunnvannsressurser
som kan benyttestil storskalavannforsyning.Mot
dypet blir løsmassene
mer finkornet og får dermedlavereuttakskapasitet.
Lokalt kan det
forekommelommermedmer egnetmaterialemot dypet,mendetteer ikke påvisti denne
undersøkelsen.
Det er elveavsatteløsmasseri et stort område.Dette ser ut til å være et stort
sammenhengende
grunnvannsmagasin.
Grunnvannstand
er styrt av nivå i elven.Det ble
observertsværtliten nedgangi grunnvannsnivågjennomsommeren,detteantaså skyldesat
grunnvannsmagasinet
er stort og matesav nedbørog elveinfiltrasjon.Så lengeet masseuttak
ikke går ned i grunnvannssonen
og vannpumpesbort fra området,vil ikke det generelle
grunnvannsnivået
forandres.Det er vist at det foregårtilstrømmingav grunnvanntil Lamyra.
Detteer grunnvannsom trolig nydannesbådei massetaketog i terrengeti sør.Ved utskifting
av masseri området,vil grunnvannsforholdene
lokalt kunneforandres.Tilføring av mer
finkornet materialevil føre til at grunnvannstanden
byggerseghøyereopp. Den totale
avrenningener ikke vurderttil kunneendressom følge av dette.Den eventuelleendringenvil
i tillegg kun gjeldeet lite områdei Lamyrasitt nedbørsfelt.Omfangetav dettetiltaket er lite i
forhold til alle områdeneder det er tilstrømningav grunnvann.
Vannkvalitet
Vannkvaliteteni Lamyrabør ikke endres.Dettevil likevel kunneskje i mindreskalahvis
tilførte masserer f orurenset.For å unngådetteer det viktig at det er god mottakskontrollpå
massenesom tasimot. I 2014ble det gjennomførten undersøkelse
av vannkvaliteteni
Lamyra.Undersøkelsenble gjort etteren politianmeldelsemot SkaaretLandskapAS
(Politiref. 12501668408/14-13). I denneundersøkelsen
ble det ikke avdekketforurensingtil
grunneller vann.Bruk av maskineltutstyr medføreralltid en risiko for søl og lekkasjerav
primært oljerelaterteprodukter.Ved utvidelseav anleggsområdet
vil den potensiellerisikoen
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øke.Dettemå kompenseres
ved tiltaksplanerom uhell skulle skje. Uttaksnivåetfor løsmasser
må begrenses
til sonenover grunnvannet.Den umettedesonensom er vik tig for å verne
grunnvannskvaliteten
vil væreliten i et avgrensettidsrom.Det tasut masserned til ønsket
dyp, og deretterer det forventetat det fylles inn renemasseri kort tid etterpå.Dermedvil den
umettedesonenigjen øke.Det anbefalesogsåat grunnvannsnivåog kvalitet overvåkesved
bruk av brønneneBr1 til Br4. Dissebrønneneer plasserti 26 LAMYRA HYDROGEOLOGISKKONSEKVENSVURDERINGAV MASSETAK ytterkantav
tiltaksområdetog er egnettil å holde kontroll på hva som drenererut av området.
An dre konsekvenser
Georadarmålinger
og boringerviser at det er sandigemassernedtil minst 8 - 15 m dyp. Det er
nå ogsågjennomførtgeotekniskeundersøkelser
for å vurderestabiliteteni områdetsom følge
av innfyllingen av masserpå området.K onklusjonenfra dennerapportener positiv og sier:
«Det er fr a tidligere oppbyggeten haugpå LamoenMasseuttakved Hønefoss.
Sørog vestfor haugenønskesdagensanvendelseutvidet og områdetmå derfor
omreguleres.I forbindelsemed denneomreguleringen anbefalteNVE Hønefoss
kommunea be om utredningav områdestabilitetennedmot Storevlai nordvest,
hvilket er i trad med kravenei PBL og TEK 17. Hele området er undermarin
grense,og det er per definisjon risiko for forekomstav marin leire, noesom kan
tilsi fare for omradeskred.
Det er gjort en geotekniskgjennomgangog vurderingav de relevante
skråningerpå området. På bakgrunnav utførte georadarmålinger
i området
vurderesdet, at de marineleirer er i såpassstor dybde,at det ikke er fare for a
utvikle områdeskredi forbindelsemed de skisserteaktivitetenei området.
På bakgrunnav dengeotekniskegjennomgangen
av planenesamtde gjorte
vurderingerog beregningiht. NVE veileder2014/7konkluderesdet, at
områdestabilitetenfor de beskrevnetiltak er ivaretatt, og at det på bakgrunnav
de ulike tilgjengeligeinformasjoneneikke er fare for omradeskredpga.marine
avsetninger.
Det anbefalesa gjøre gravingfort og i mindreseksjoner,samtmed stabile
utslag(>1:2). Den løpendegjeninnfylling herettermå ikke gjøres fort, menskal
gjøresjevnt og over heleomradet,og ikk e på en måteslik at skråningsutslag
gjøresbrattereenn1:20.
Konklusjoneneer gjeldendefor det planomfang,det på tidspunktfor
nærværende
notateter foreslått. Dersomdet matteskje endringer i
planforslagetinnenvedtakelsemå vurderingenerevideres.
Underde sandigemasseneforventesdet marineavsetningersom silt og leire. Uttaket av
løsmasservil begrensesegtil sonenover marineavsetninger.I hovedsakvil tiltaket væreen
utskifting av massersom ikke endrerdentotale vektbelastningen
på løsmassene
i området».
Virkning/konsekvens/for hydrogeologien/grunnforurens ing og stabilitet :
L iten negativ konsekvens-1
8.6 Støyforurensing
Det er utarbeidetstøyrapportmed støysonekartsom viser at støybildeter innfor
forurensingsforskriftens
grenseverdier.Støyberegningene
er gjort med det maskinelleutstyret
på flat mark. I realitetener sikteanleggene
og rullendemateriellomgitt av lagerhaugerav jord
og sandsom demperstøynivåetytterligere.
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Virkning/konsekvens/ støyforurensing: ingen/ ubetydelig konsekvens0
8.7 Luftforurensing/ støv
Den størstekilden til luftforurensninger støv fra jord og grusproduksjonen(sikting/ harping)
samtstøvflukt fra grushaugene.
Ved behovdempesstøvflukten medvann.
Det er utført støvmålingsom viser akseptableverdier,innenforforurensingsforskriftens
krav.
Virkning/konsekvens/ luftforurensing: ingen/ ubetydelig konsekvens0
8.8 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Det er ikke registrertspesielle interesserfor bruk av områdettil rekreasjonog fri luftsliv . Det
er imidlertid klart at områdetbenyttestil turgåing,jogging, og ridning. Brukenav områdettil
disseaktiviteteneer avhengigav at områdeter skogbevokst.Når det nå har værten hogstpå
delerav området,og at restenvil bli tatt i en nærframtid uavhengigav det søktetiltaket, må
arealet sespå som lite interessantsom rekreasjonsområde.
Etter at tiltaket er gjennomførtvil
det bli plantetny skog, og arealenevil på sikt igjen kunnebli brukt til rekreasjon.
Virkning/konsekvens/ for rekreasjon/ friluftsliv: Liten negativ konsekvens-1
8.9 Trafikkforhold
Dagenssituasjon
Fylkesvei2854 har god standardpå strekningenmellom anleggetog E-16 ved Botilrud. Det er
ogsåanlagtseparatgang- og sykkelveimedbelysningpå helestrekningen,slik at
trafikksikkerhetenfor myke trafikanterer godt ivaretatt.Fylkesveiener skiltet med en
hastighetpå 60 km/t frem til ca. 50 meterfør avkjøringentil anlegget,hvor hastighetener satt
til 50 km/t. Etter at Kirkeskolenpå Norderhovble nedlagtfraktesskolebarnafra
Helgelandsmoen
medskolebusstil Benterudskole.
Fylkesvei2854 har i henholdtil Vegvesenets
trafikktall en ÅDT på rundt 2900 kjøretøy.
Fellesprosjektetopererermeden ÅDT på 1300/1400. Trafikken inn til anleggetvarierermed
tilgangenpå masser,fra 0 biler pr. dagtil toppdagerpå opp mot 100 biler.
Avkjøringsforholdenefra fylkesveiener oversiktlig og det er ogsåanlagten høyre
forbikjøringslomme.Trafikkavviklingeni avkjøringspunktetoppfattessom lite problematisk,
det er registrerten påkjørselbakfraved innkjøringentil anlegget(Ring Blad januar2019)
Fremtidig situasjon
Forutendennaturligeforventedetrafikkøkningenvil ogsåny E-16 medkrysspå
Helgelandsmoen
virke inn på trafikkbildet. Trafikkberegningerutført av fellesprosjekteti
forbindelsemed planleggingenav ny E-16 og Ringeriksbanenviser ogsåat medetableringav
nytt kryssved Helgelandsmoen
vil reduseretrafikken på fv 2458i retningmot Botilrud/
Hønefoss.Det presiseresfra Fellesprosjektetat detteer beregnedetrafikktall og at det ikke er
utført kontinuerligetellinger. De sier videreat modellberegningene
viser, at det med ny E-16,
og krysspå Helgelandsmoen,
ikke vil gi noenreduksjonav betydningi trafikkmengdenpå fv
158 retningenmot Hønefoss.
Hensiktenmed dennetrafikkvurderingener hvorvidt det vil værebehovfor venstresvingfelt
eller ikke i avkjøringentil anleggetfra Botilrud siden. Da det ikke endeliger tatt stilling til
krysseller ikke på Helgelandsmoen
vurderesbeggeovennevntetrafikktall opp mot kravetom
venstresvingfelt.
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Figur 21 Fv 2854 ved innkjøringentil anlegget

Henvisningtil fellesprosjektetsrapport:
https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen
-oge16/reguleringsplan
/horingsdokumenter
-reguleringsplan/teknisk
-dokumentasjon
-avplanforslaget/fagrapport
-transport-og-trafikk.pdf

Figur 22 Innkjøringentil anleggetmedvekta

På bakgrunnav de ovennevntetrafikktall gjøresen enkelvenstresvingvurdering.
Da det ikke er gjennomførthverkentrafikktellinger eller timetellingerer dissetrallene
skjønnsmessig
beregnet.
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Max timetrafikk (A+B) er satttil 150 biler/ time for fellesprosjektetstrafikktall, og 300
biler/time for vegvesenets
tall. Max biler i venstresvingen
pr time (Bv) inn til anleggeter satt
til 20 biler.
Dissetalleneer sattinn i diagramfra VegvesentsHåndbokV121, geometriskutforming av
veg- og gatekryss
, for vurderingav behovetfor venstresvingfelt.
Vegvesenets
trafikktall 2, og fellesprosjektetstrafikktall 1

Figur 23 Vurderingsskjemafor venstresving
felt

Konklusjon: Det er ikke behovfor venstresvingfelthverkenmed fellesprosjektetseller
vegvesenets
trafikktall.
Virkning/konsekvens/ for Trafikkforholdene: Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.10 Barns interesser
Det er ikke registrertspesiellbruk av arealenetil aktiviteter knyttet til barn.Barnsbruk av
arealenehar nok værti forbindelsemedbrukentil friluftsformål. Da områdeter helt flatt, og
avskogeter det rimelig å antaat arealenenå er lite attraktivetil turformål selv utenat det
planlagtetiltaket blir gjennomført.Tiltaket vil forsinkefremtidig bruk av arealenemed10-15
år.
Virkning/konsekvens/ for barns interesser: Liten negativ konsekvens-1
8.11 Jordressurser/landbruk
Tiltaket berørerikke dyrket mark. Størstedelenav arealeter avskoget,og det resterende
arealetstår for tur til å bli avskoget.Tiltaket gjør at skogproduksjonen
blir forskjøvet,
«forsinket»med dentiden anleggsperioden
varer,ca 10-15 år.
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Virkning/konsekven s/ for Jordressursen:Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.12 Teknisk infrastruktur
Tiltaket betingeringenendringereller supplementi den eksisterendetekniskeinfrastrukturen,
hverkennår det gjeldervann,avløp eller veier og adkomst.
Virkning/konsekven s/ for infrastrukturen: Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.13 Økonomiske konsekvenserfor kommunen
Tiltaket har ingennegativeøkonomiskekonsekvenser(utgifter) for Ringerikekommune.
Virkning/konsekvens/ for kommunal økonomi: Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.14 Konsekvenserfor næringsinteresser/ samfunn
Tiltaket har positive konsekvenserfor bådegrunneier,tiltakshaverog samfunnet.Dettefordi
arealeneutnyttestil bådeuttak og innfylling av massersomsamfunnethar stort behovfor.
Direktoratetfor mineralforvaltning,som overordnetmyndighet,uttrykker ogsåønskeom en
optimal utnyttelseav ressursen.Når arealeneer tilbakestilt i henholdtil godkjentdriftsplan,
starterskogproduksjonen
igjen.
Virkning/konsekvens/ for næringsinteresser:Stor positiv konsekvens+3
8.15 Interessemotsetninger
Det er gjennomhøringsog planprosessen
ikke framkommetindikasjonerpå
interessekonflikteri området.Fagutredningene
viser ogsåat når tiltaket gjennomføressom
planlagtblir bådenaboerog naturverdierlite berørt.
Virkning/konsekvens/ Interessemotsetninger:Ingen/ubetydelig konsekvens0
8.16 Avveining av virkninger
Et hvert naturinngrephar størreeller mindrekonsekvenserfor naturog samfunn.Ofte
negativekonsekvenserfor naturen, og positive konsekvense
r for samfunnet
. I dennesakener
de positivevirkninger for samfunnetstore, samtidigsom de negativevirkningeneer
akseptable.
Forutsetningenfor at de negativevirkningenekan sieså væreakseptable
, er at forslagog
anbefalingerfølgesopp slik de er beskreveti den hydrogeologiskerapportenog
planbestemmelsene.
8.17 ROS-analysen
Båderisikovurderingenog fagutredningenviser at det er denmulige grunnforurensningsfaren
som gir tiltaketsstørsterisiko. Dennerisikoen reduseresved de tiltak som er skisserti
fagrapport,planbeskrivelsenog planbestemmelsene.
Øvrige risikofaktorerer beskjedne.
Samletsettansestiltakets risiko å væreinnenforakseptablegrenser.
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9. Innkomne innspill
9.1 Innkomne merknader ved varsling av planoppstart
Det er innkommet9 kommentarer/merknadertil planinnspilletved 1. gangsvarsling/
annonsering.
Etter ny annonseringav utvidelsenav planområdetden22.3.2019er det innkommet7
merknader/innspill, fra Buskerudfyl keskommune,Statensvegvesen,NorgesVassdrags
- og
energidirektorat(NVE), Fylkesmanneni Oslo og Viken og Direktoratetfor
Mineralforvaltning,som alle ogsåhar kommetmed innspill til førstegangsvarlingen.Nye
merknaderer fra RingerikeIdrettsrådog Eiliv Kornkveen.
Nr
1

Navn
Fylkesmanneni Oslo og Viken

2

Buskerudfylkeskommune

3

Statensvegvesen

4

Direktoratetfor mineralforvaltning

5

Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE)

6
7
8
9
10
11

Ringerikekommune- Kommuneoverlegen
Hole kommune
Moe Gård/BeateMoe HaugenBrørby
Pål Heimdal
Eiliv Kornkveen
RingerikeIdrettsråd

Dato
20.3.18og
11.4.19
20.318og
10.4.19
28.2.18og
25.3.19
27.2.18og
12.4.19
21.3.18og
4.4.19
22.3.18
3.4.18
19.3.18
19.3.18
11.4.19
11.4.19

9.2 Tiltakshavers kommentarer til merknadene

Oppsummering av uttalelser/merknader Forslagsstillerskommentar
Vi menerat planenmed bestemmelser
slik de
1. Fylkesmanneni Buskerud
er utformet,ivaretarde innspill/ ønsker
Fylkesmannenber om at forhold knyttet til Fylkesmannenbeskriveri sin uttalelse.Det er
landskap,naturmangfold,friluftsinteresser, utarbeidetfire fagrapporter.Den
vassdrag,samtstøy,støv og andreutslipp hydrogeologiskerapportenvurdereog beskrive
blir tilstrekkelig ivaretatti tråd med
uttaketsinnvirkning på grunnvannsstrømningen
nasjonaleføringer. For å få en helhetlig
i uttaksområdetog områdenerundt, inklusive
plan for områdetanbefalervi at
Lamyra.Konklusjonener at tiltaket ikke i
planområdetblir utvidet til ogsåå omfatte vesentliggradvil påvirke
eksisterendeuttak.
grunnvannsstrømmene
i og rundt tiltaket.
Fylkesmannenhar begrunnetdettemed at Utviklingen vil overvåkesutoveri
uttaksområdetgrenserinntil Lamyra
uttaksperiodeni et eget
naturreservatog at det er registrertflere
miljøovervåkningsprogram.
Fagrapportene
for
rødlistedearter som er kritisk truet i
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området.Fylkesmannenber ogsåom at
vassdragsinteressene
blir synliggjortog
ivaretatt.Det sammegjelderovervannog
avrenningfra området.

naturmangfoldog støyviser heller ikke
uakseptablekonsekvenserfor naturmiljøet
og/ellersamfunnet.Det er ogsågjennomført
arkeologiskeundersøkelser.
Se kommentarertil
fylkeskommunen.Fagrapportene
utarbeidesav
fagkyndigetterbefaringeri området.

Ved utvidet varslingviser Fylkesmannen
til merknadenav 20.3.18og gjentar
spesieltforholdetStorelva,naturreservatet Ved utvidelsenav planområdeter spesielt
og det dokumentertenaturmangfoldetav
reliktjordbienivaretattmed hensynssone.
nasjonalinteresse.

2. Buskerud fylkeskommune
Inne i planområdeter det registrertto
kull groper.Kullgroper er automatisk
fredetekulturminnerjf.
Kulturminnelovens§ 4b. Lidar-bilder fra
områdetviser at det trolig i alle fall er
ytterligere2-3 kullgroperinne i
planområdetsom ikke er registrert.Vi må
derfor foretaen registreringfør vi kan
uttale osstil planen.Vi viser til Lov om
kulturminner§§ 8 og 9 om
undersøkelsesplikten
ved planleggingav
offentlige og størreprivatetiltak. Det er en
fordel at registreringav automatiskfredete
kulturminnerforetaspå varselstadietfor å
unngåkonflikter senerei planprosessen.
Slike registreringermå foretaspå bar og
frostfri mark. Utgifter til slik granskning
må dekkesav tiltakshaverjfr. Lovens§ 10.
I brev av 10.4.19sier fylkeskommunenav
det ikke er registrertautomatiskfredete
kulturminner i det utvidedeplanområdet,
og at de derfor ikke har merknadertil
planutvidelsen
3. Statensvegvesen
Reguleringav ny virksomhetmedfører
vanligvis økt trafikkbelastningi kryssog
avkjørsler,og de trafikkmessige
virkningeneav planenmå dokumenteres
nærmere.Forholdettil
kollektivtrafikk og trafikksikkerhetfor
myke trafikanter(herunderskoleveger)må
avklares.I den gradplanarbeidetmedfører
nødvendigeendringerav veg – og

De utførte arkeologiskeundersøkelsene
viser at
det registrertflere nye kullgroperinnafor
planområdetog to utenfor.Ei av de tidligere
registrertekullgropeneer gått tapt. Kullgropene
er lagt inn på plankartetog vil bli søkt frigitt i
løpetav planprosessen.

Utvidelseni segselv fører ikke til økt trafikkbelastning.Trafikkmengdenstyresav
massetilgangen/
markedet.
Hele veitraseenmellom E-16 og Lamoenhar
god standardmed separatgang- og sykkelvei
og belysning.Strekningener ikke skoleveietter
at Kirkeskolenble nedlagtog barnafra
Helgelandsmoen
fraktesmed busstil Benterud
skole.Hastighetenpå strekningener 60 km/t til
femti meterfør avkjøringentil anlegget,hvor
hastighetener sattned til 50 km/t.
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trafikkforhold på riks –eller fylkesveger
må dettetasvarepå i planarbeidet.
Trafikkanalysenmå ogsåbelysedenne
planeni forhold til:
- Andre reguleringsplaner
i område.
- Med og uten krysspå E16 på
Helgelandsmoen.
- Sammenheng
med masseforvaltning
og/ellerbegrensningi uttaksområdet.
Det er i dager det en passeringslommeved
innkjøring til området.Denneløsningener
trolig ikke tilfredsstillende.
Vegvesenetpekerogsåpå at planenmå
ivaretaen tilfredsstillende
overvannshåndtering,
at byggegrenser
til
riks- og fylkesvegermå overholdesog at
tiltak for hindreti lsmussingav
fylkesvegenmå ivaretas.
I brev av 25.3.19pekervegvesenetpå at
utvidelsenberørerfylkesveg158, hvilke
krav som det stiller til annettrafikkareal
utenforvegkant, og at frisiktlinjer må tas
inn i planen.

4. Direktoratet for
mineralforvaltnin g
DMF er genereltpositiv til at området
regulerestil masseuttak.Detteer viktig for
å sikre at alle interesserblir hørt og at det
gjennomføresen forutsigbarog god
utvikling for eksisterende
drift. Det er
viktig at ressursene
utnyttessåoptimalt
som mulig, det vil si bådei volum og
kvalitet. Direktoratetviser ogsåtil
regjeringensforventningertil regionalog
kommunalplanlegginghvor det heter:
Fylkeskommunene
og kommunenesikrer
tilgjengelighettil godemineralforekomster
for mulig utvinning, avveid mot
miljøhensynog andresamfunnsinteresser
Behovetfor og tilgangenpå byggeråstoffer
sesi en regionalsammenheng.
Når det gjelderkonsekvensanalysens
innhold pekerdirektoratetpå viktigheten
av å beskrivedagenssituasjonsamtå
belysetemaenesom:
- Geologiskestruktureri området.

Utkjøringenfra anleggettil fv 158 er
oversiktlig og dagenspasseringslomme
på
høyresidefungererfint. Trafikktall fra
Fellesprosjektetviser at trafikken forbi anlegget
ikke økerved etableringenav ny E-16 med
krysspå Helgelandsmoen.
Det ansesderfor ikke nødvendigmed
venstresvingfelti avkjøringentil anlegget.
Plangrensener satti senterlinjenav fv 158.
Vegvesenets
reguleringsplan
, 0605_345,for FV
158, GS-veg Helgelandsmoen
- Botilrud er
kopiert inn i planen.Gangog sykkelvegen
berøresikke av planen.Frisiktlinjer er lagt inn i
planen

Direktoratetsønskerer ivaretattplanprosessen.
Grusressursen
er ikke av bestekvalitet men
godt egnettil jordproduksjon.
Ressursener totalt på ca. 7-800.000m3.
Avdekningsmassene
vil bli benyttettil
overdekningpå arealeneetteravsluttet
innfylling.
Konsesjonssøknad
i henholdtil minerallovens
bestemmelser
meddriftsplanblir utarbeidetnår
planvedtaketforeligger.I driftsplanenvil flere
av de forholdenedirektorateter opptattav
fremkomme.
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- Estimertvolum og antall år det
planleggesdrift.
- Kvalitet på mineralressursene
somskal
tasut.
- Bruksområderog markedsutsikter.
- Håndteringav eventuelle
overskuddsmasser
og deponi.
Viser til tidligere uttalelse 27.2.18.
NVE`s innspill er ivaretatti den
5. NVE
hydrogeologiskerapportenfra Cowi og
Uttaksområdetserikke ut til å berøre
flomsonerer innlagt i planen.
vassdragetog verneområdetLamyra
direkte,menuttak av masserog endringer
av grunnvannsnivået
og –strømningerkan
medføreendringerogsåutenfor
planområdet.Det er positivt at det skal
gjøresen hydrogeologiskundersøkelse.
Det er storeallmenneinteresser knyttet til
vassdragog grunnvann.Tiltak som kan
medføreskadereller ulemperfor allmenne
interesser,kan utløsekonsesjonspliktetter
vannressursloven.
NVE kan avgjøreat
reguleringsplankan erstattekonsesjon,
dersomgrunnvanns
- og
vassdragsinteress
eneer godt nok ivaretatti
planen,jf vannressursloven
§20. Vi viser
ogsåtil vannressursloven
§§ 8, 18, 44 og
45 medflere.
I mail av 4.4.19viser NVE til sitt innspill
fra førstegangaannonseringog ber om at
deresinnspill ivaretasi planen

Kommuneoverlegens
innspill er ivaretatt
Kommuneoverlegen,
miljørettet helsevern gjennomde utredningersom er beskreveti
planbeskrivelsenog fagutredninger.
har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar
i
henholdtil Folkehelselovenkapittel 3 og
tilhørendemiljørettethelsevernforskrifter.
Miljørettet helsevernomfatterfaktoreri
miljøet som direkte eller indirektekan
virke inn på helsen.Disseer fysiske,
kjemiske,biologiskeog sosiale
miljøfaktorer,jf. Folkehelseloven§ 8.
6. Ringerike kommune

Fagansvarligfor miljørettethelsevern har
ikke hatt tid til å gå gjennom
dokumentasjonen,
menforutsetterat
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helsemessigforsvarlighetleggestil grunn
for utvikling av området.
7. Hole kommune
Hole kommunehar ingeninnspill til
oppstartav planarbeideteller merknadertil
forslagtil planprogram.Vi ber om å bli
tilskrevetnår planforslagetleggesut til
offentlig ettersyn.
8. Moe Gård

Viser til denhydrogeologiskerapporten

Ved utgravingav eksisterendegrusmasser
for et såstort arealkan dettebli et basseng
og grunnvannsnivået
vil da endreseg.Hvis
det danneset slikt bassengmed grunnvann
vil det medføreat grunnvannsstanden
i
nærliggendeområdersenkesslik at skog
på vår eiendom(Mo gård(180/1) ikke vil
ha sammemulighettil å finne vann.
9. Pål Heimdal
Påstandom at grunnvannetligger på 3.35
meterunderterrenget,bekymretfor
støvflukt nå når skogener fjernet og for
vanneti naturreservatet.
10. Eiliv Kornkveen
Klager på tilgrising av gangog
sykkelveienved innkjøringentil
anleggsområdet

Den hydrogeologiskerapporten belyserdisse
problemstillingene.Støvflukt vil bli styrt av
bestemmelsene
i forurensningsforskriftens
kap
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Bedriftenmå skjerpesin feierutineri
innkjøringssonenpå og ved fv. 158

11. Ringerike Idrettsråd
Idrettsrådetkjennerikke til at det
foreliggernoeno-kart for områdetog har
ingeninnvendingmot denforeslåtte
planen.

32

9.3 Innkomne merknader ved 1. gangsutleggelseav planen på høring

KO MMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSENE
Plan ID: 0605- 436
Detaljregulering for Lamoen
Liste over uttalelser
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Navn
DSB-Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap
Statensvegvesen
Riksantikvaren
Buskerudfylkeskommune/kulturminner
Direktoratetfor mineralforvaltning
Hole kommune
Fylkesmanneni Buskerud
Buskerudfylkeskommune
Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE)
RingerikeOrienteringslag

Oppsummering av uttalelser

Dato
6.6.19
18.6.19
21.6.19
5.7.19
16.7.19
8.8.19
20.8.19
22.8.19
28.8.19
7.8.19

Forslagsstillerskommentar Rådmannens
kommentar

1. DSB
DSB pekerpå at det er
Fylkesmannensom har det
overordnedeansvaretfor å ivareta
samfunnssikkerheten
i plansaker.

Vegvesenets
synspunkter
innarbeides
i
planen.Det
SV synesplankarteter utydelig og
at det er vanskeligå sedetaljersom lageset utsnitt i
frisiktlinjer, de ulike veiformålene. kryssområdetfor å
synliggjøre detaljenebedre.
De menerogsåat planenmangler
byggelinjeog en sikringssonemot
fylkesveien
2. Statensvegvesen
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Riksantikvarenskrav til ny
3. Riksantikvaren
tasinn.
Riksantikvarenfinner etteren samlet teksti bestemmelsen
vurderingat detaljreguleringsplan
for
utvidelseav grustakpå Lamoen,kan
godkjennesutenvilkår om
arkeologiskeutgravningerav de
omsøkteautomatiskfredete
kullgropene,før ti ltak etterplanen
realiseres,jf. vedlagtereguleringskart.
Følgendetekstbestatt inn i
bestemmelsene.
«Det er ikke stilt vilkår om
arkeologiskeundersøkelser
forbundet
med dispensasjonen
av de berørte
automatiskfredetekullgropene,id
45397,243356,243357,243358og
243362,som er markertsom
Bestemmelsesområde
#1 - #5 i
plankartet»

4. Fylkeskommunen/
Kulturminner
Har i hovedsakvidereformidlet
Riksantikvarenssynspunkter
5. Direktoratet for
mineralforvaltning.
Direktorateter opptattav at
bestemmelsene
ikke i for stor grad
skal binde opp driften og avslutningen
av uttaket,da det er forhold som blir
ivaretattav direktoratetgjennom
driftsplan.De anbefalervidereat
følgendebestemmelse
tasinn:
«Drift skal skjei henholdtil
bestemmelser
i minerallovenmed
gjeldendeforskrifter,
samtvilkår i tillatelse etter loven.
Direktoratetfor mineralforvaltning
(DMF) er
myndighetetter mineralloven».

Direktoratetsforslagtil
bestemmelse
tasinn i
planbestemmelsene.
Vi
registrererfor øvrig at mange
andremyndigheterhar
ønskerom hvordandriften
og avslutningenskal være.
Konsesjonssøknaden
med
driftsplanvil vise alle
detaljene.Driftsplanenvil bli
forelagtfylkesmann,
fylkeskommuneog
kommunentil uttalelsefør
konsesjongis.
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6. Hole kommune
Hole kommunehar oversendt
følgendevedtaki plan- og miljøstyret:
1. En eventuellutvidelseav
masseuttaksområdet
på Lamoen
forutsetterat ny E16 er bygd med
krysspå Helgelandsmoen.
De stiller
viderespørsmål vedr de oppgitt
trafikktall i planbeskrivelsen.
2. Alleredeavsatteog igangsatte
områderfor masseuttakbør utnyttes
før det åpnesfor nye områder.
3. Evt. Nye områderfor masseuttak
bør avklaresgjennomplanprosessen
som er igangsattmed
kommunedelpl
an for
massehåndtering.
4. En eventuellutvidelseav
masseuttaksområdet
på Lamoenmå
gjørespå en måtesom ikke påvirker
de hydrogeologiskeforhold i området
på en negativmåte.
5. En eventuellutvidelseav
masseuttaksområdet
på Lamonebør
skje trinnvis for å kunneha kontroll
med evt. Negativepåvirkningerfor
lokalmiljøet, grunnvannog
naturverdiene.

Denneplansakener forankret
i planavklaringi
formannskapetog godkjent
planprogramhvor ogsåHole
kommuneer hørt. I høringen
til planprogrammetsier Hole
kommune:«Hole kommune
har ingeninnspill til oppstart
av planarbeideteller
merknadertil forslagtil
planprogram».De oppgitt
trafikktallenei
planbeskrivelsener gitt av
Fellesprosjektet.Det er
utarbeideten hydrogeologiskrapportsom
innfylling en av masserskjer
etter.Innfyllingen av masser
vil skje i henholdtil godkjent
driftsplan.

7. Fylkesmanneni Buskerud
Fylkesmanneni Buskerudvarsler
innsigelsetil planforslagetog
uttrykker segslik:
Ut fra nasjonaleog internasjonale
miljøverdier fremmer vi innsigelsetil
planforslagetfor manglende
innarbeidingav avbøtendetiltak mot
naturreservatet
i form av en
vegetasjonsskjerm
rundt uttaket.
Videre må dagensuttaksområde
innlemmesi planenfor å sikre en
helhetligplan og istandsettingav dette
området.Den delenav planensom
inngåri naturreservatet
må bli tatt ut
av planen.Når det gjelderhensynettil

Fylkesmannens
synspunkter
tastil etterretningog
følgendeavbøtendetiltak
byggesinn i planen:
1.Det anleggesfangdammer
for å kontrollereeventuell
overflateavrenningfra
området.Fangdammene
etablereslengst sør på
arealet,medgodt fall fra
nord for å unngåavrenning
mot Lamyra.
2.Vegetasjonsskjermen
rundt
anleggetutvidestil 25 meter
mot nord/Lamyra.For øvrig
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den kritisk truedeartenreliktjordbie,
menervi at detteområdetmå
regulerestil naturvernformåleller
annetgrøntformålmed tilhørende
bestemmelsersom sikrer dette
naturområdetog arten.

menertiltakshaver25-meters
kraveter urimelig da disse
områdeneligger inntil
skogsarealer
eller dyrket
mark. En vegetasjonsskjerm
på 25 metervil ogsåredusere
uttaksvolumetmed ca. 20 %,
hvilket synesurimelig.
3.Reliktjordbiensvern
styrkesmedat området
regulerestil naturvernformål
med egnebestemmelser.
4.Dersomdet er arealsom
berørerNaturreservatettas
de ut av planen.
Det syneslite hensiktsmessig
av hensyntil fremdriftenpå
dettestadieti prosessenå
innlemmedet gamle
mottaksområdeti planen.Vi
foreslårat det lagesen
samletavslutningsplan
for beggeområdene,slik at
ti lbakefyllingen/
revegeteringen
kan sesi
sammenheng.
Denneplanen
hørernaturlig hjemmei
driftsplanen,menfor å
imøtekommefylkesmannen
blir det lagetet profil med
høydeangivelser.

Dette planarbeidetstartetopp
før kommunedelplanen
var
8. Buskerud fylkeskommune
vedtattog planenmåtte
Fylkeskommunenpekerpå det forhold derfor en ekstrarundei
at planen ikke er forankreti
formannskapetog det måtte
overordnedeplanerog
lagesplanprogramsom var
kommunedelplanfor massehåndtering på høring.For øvrig er
nevnesi den sammenheng.
fylkeskommuneninne på
Fylkeskommunener videreopptattav elementersom kommeri
tilbakeføringenav området,
driftsplanen;mengder,snitt
avslutningshøyder,
tverrsnittog
og estimertavslutningsforurensning.Det pekesogsåpå at
tidspunkt.Da bådemasserut
kartetikke er påført høyder.
og masserinn er avhengigav
markedeter det imidlertid
umulig å si når sandressursen
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er uttatt og innfyllingen
avsluttet.
9. NVE - Norgesvassdrags- og
energidirektorat
NVE menerdet må inn en
bestemmelse
som ivaretarat uttaket
ikke går lavereenn 0,5 meterover
grunnvannstanden.
NVE støtterFylkesmannens
innsigelse
om at breddenpå vegetasjonsbeltet
rundt uttaksområdetmå økes.
NVE anbefalerat det gjøresen
vurderingav områdestabiliteten
før
vedtakav planen.

Planbestemmelsene
har
alleredei formuleringom at
uttaketskal ikke gå dypere
enn min 0,5 m over
grunnvannstanden.
Vegetasjonsbeltet
økestil 25
m mot nord. Rundt det
øvrigearealetopprett
opprettholdes5 meters
beltet.Se kommentar til
Fylkesmannens
merknad.
Områdestabiliteten
vurderes
før sluttbehandlingenav
planen.

10. Ringerike Orienteringslag
O-lagetmenerområdeter viktig for
friluftslivet.
På bakgrunnav ovenstående
ber
Ringerikeo - lag om at planeneom
utvida grusuttak
på Lamoenstoppes.
Alternativt bør planarbeidetstoppestil
en har gjort en totalvurderingav
nærfriluftslivsområder
i Ringerike,og særlig
erstatningsarealer
for tapte
friluftslivsområdersom følge av E
16 og Ringeriksbanen.
Dersomen mot vår anbefalinglikevel
vedtarutviding av grusuttaket,ber vi
om at det settes
klare krav om tilbakeføringav
områdettil landbruks- , natur- og
friluftslivsområdeetter
anleggsperioden.

Søndredel av det planlagte
uttaksområdeter vurderti
friluftsplan for Ringerike
som er underarbeid.
Områdeter verdisattsom Cverdi, hvor A -verdi er høyest
rangertog D- er lavest
rangert
Arealeneer i planenplanlagt
tilbakeført til LNF område
og vil derfor etterendtuttak
kunnebenyttestil
friluftsformål.
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9.4 Innkomne merknader til begrensethøring

KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSENE
fra begrensethøring november 2019
Plan ID: 0605- 436
Detaljregulering for Lamoen
Liste over uttalelser
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Navn
BaneNor
DSB-Direktoratetfor samfunnssikkerhetog beredskap
Direktoratetfor mineralforvaltning
Hole kommune
Statensvegvesen
Buskerudfylkeskommune/kulturminner
Fylkesmanneni Oslo og Viken
Barnerepresentanten
i Ringerike
NVE

Oppsummering av uttalelser

Forslagsstillerskommentar

1.BaneNor
Ingenkommentarda
baneprosjektetikke er berørtav

OK

2.DSB
Ingenkommentarda Fylkesmannen
ivaretarsaken

OK
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Dato
1.11.19
6.11.19
8.11.19
11.11.19
12.11.19
19.11.19
19.11.19
Ikke datert
21.1.2020
Rådmannens
kommentar

Planforslageter i tråd med
3.Direktoratet for mineralforvaltning
Direktorateter positiv til at eksisterende Direktoratetsønsker
uttak- og innfyllingsområdeinnlemmesi
planen.De er ogsåpositiv til å øke
skjermingssonen
mot Lamyrasom krevd
av Fylkesmannen,men støtterforslaget
til plan på at skjermingssonenfor øvrig
børeværesom planlagtpå 5 meter+
vegareal.Dette av hensyntil en best
mulig utnyttelseav ressursen.
4.Hole kommune
Positiv til utvidelsenav området.Ønsker
størreskjermingsa
realer,min 20 meter,
samtat eksisterendeområdeskal være
avsluttetfør uttak/ innfylling i det utvide
uttaksområdetigangsettes
.

5. StatensVegvesen
Det nye plankartetsyneså ha tatt hensyn
til de fleste av våre tidligere merknader
ved offenlig ettersyn.Planforslaget
manglerfrisiktsoneri avkjørselenmot
gåendeog syklendepå gang/sykkelvegen.Her bør det settesav
frisiktsonerpå minst 3x 40 m til hver
sidefor avkjørselen.
6.Fylkeskommunen/ Kulturminner

En økningav skjermingssonen
til 20 metervil redusere
uttaketmed ca.15%
(100000m3)og gjøre
prosjektetmarginalt.I nnsynet
til områdeter i dagsvært
beskjedent.Da behovetfor
sandressursen
er stort, vil det
ikke væremulig å ventemed
uttak til eksområdeer
avsluttetog revegetert.Da
eksisterendeområdenå er
innarbeideti planområdet,vil
det ogsåforegåen merinnfylling i detteområdet,
etterat ny plan er vedtatt.Det
vil ogsåværebehovfor
innfylling i bådegammeltog
nytt områdeavhengigav
massenes
kvalitet og
beskaffenhet.
Innarbeidesi planen

Tidligere innspill er
innarbeideti planforslaget

Ingennye innspill utover det de har
sagttidligere.
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7.Fylkesmanneni Buskerud
Fylkesmanneni Buskerudvarsler
innsigelsetil planforslagetog uttrykker
segslik:
Ut fra nasjonaleog internasjonale
miljøverdier fremmervi innsigelsetil
planforslagetfor manglende
innarbeidingav avbøtendetiltak mot
naturreservatet
i form av en
vegetasjonsskjerm
rundt uttaket.Videre
må dagensuttaksområdeinnlemmesi
planenfor å sikre en helhetligplan og
istandsettingav detteområdet.Den
delenav planensom inngåri
naturreservatet
må bli tatt ut av planen.
Når det gjelderhensynettil den kritisk
truedeartenreliktjordbie, menervi at
detteområdetmå regulerestil
naturvernformåleller annetgrøntformål
med tilhørendebestemmelser
som sikrer
dettenaturområdetog arten.
Det er avholdtet avklaringsmøtemed
Fylkesmannenhvor Ringerikekommune
og tiltakshaver/konsulentdeltok.
Møtetskonklusjonerer innarbeideti
planforslaget.

Fylkesmannens
synspunkter
tastil etterretningog følgende
avbøtendetiltak byggesinn i
planen:
1.Det anleggesfangdammer
for å kontrollereeventuell
overflateavrenningfra
området.Fangdammene
etablereslengstvestog sørpå
arealet,med godt fall fra nord
for å unngåavrenningmot
Lamyra.
2.Vegetasjonsskjermen
rundt
anleggetutvidestil 27,5 meter
mot nord/Lamyra.For øvrig
menertiltakshaver27,5-meters
kraveter urimelig da disse
områdeneligger inntil
skogsarealer
eller dyrket mark.
En vegetasjonsskjerm
på 27,5
meter vil ogsåredusere
uttaksvolumetmedca. 20 %,
hvilket synesurimelig.
3.Reliktjordbiensvern styrkes
medat områdetregulerestil
naturvernformålmed egne
bestemmelser.
4.Areal som berører
Naturreservatet
tasde ut av
planen.
5. Dagensinnfyllingsområdet
leggesinn i planen.

Utarbeidedesnitt viser
hvordanarealeneskal
Da Ringerikeformannskapbehandlet
til
sak(59/19),lyder vedtaketspunkt 5; Før tilbakeføresog revegeteres
landbruksformål.Ytterligere
2. gangsbehandlingskal det foreligge
plan for tilbakeføringog revegeteringav detaljeringvil fremgåav
driftsplanen.
det totalearealet
8.Barnerepresentanteni Ringerike

Minsteavstand(0,5 m) til
NVE er sier det er positivt at kommunen grunnvanner innarbeideti
bestemmelsene.
har fulgt opp deresønskeom en
9. NVE
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stabilitetsvurderingav det økte
Sikringssonenmot Lamyraer
innfyllingsvolumet. De tar denutarbeide økettil 27,5 meter.
rapportentil etterretning.De peker
viderepå viktighetenav at kravettil at
minsteavstandmellom uttak og
grunnvannetpå 0,5 metertasinn i
bestemmelsene.
De støttervidereFylkesmannens
krav
om økt sikringssonemot Lamyra.

10. Avsluttende kommentar/ Tiltakshavers vurdering
Tiltakshaverhar som driver av anleggetpå Lamoende siste24 årenegod kjennskapti l
forholdenepå og rundt området.Det væresegLamyranaturreservat,grunnvannet,bieneog
trafikken. Grusressursen
er godt egnettil det formåletsom er tiltakshavershovedprodukt,jord
av ulik kvalitet, til ulike formål. Behoveter stort, dagensressurser tømt, og det er derfor
viktig at nye ressurserkan tilføres markedet.Tiltakshavermenerå ha løst storsamfunnets
krav
i planprosessen
på en tilfredsstillendemåte,og ser fram til å ta de nye arealenei bruk.
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