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1. gangsbehandling av planforslag for pukkverk og massemottak ved Fetmosen 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Aurskog-Høland kommune godkjenner at forslag til reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved 
Fetmosen, datert 30.05.2022, med bestemmelser, datert 25.05.2022, legges ut til offentlig ettersyn. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1. Planbeskrivelse, datert 30.05.22 
Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.05.22 
Vedlegg 3. Plankart, datert 25.05.22 
Vedlegg 4. Innspill til varsel om planoppstart, 2020 
Vedlegg 5. Risiko og sårbarhetsanalyse, 2022 
Vedlegg 6. Støyvurdering, datert 18.05.22 
Vedlegg 7. Veitegninger med lengdeprofil, datert 13.05.22 
Vedlegg 8. Gjenfyllingsprofiler, datert 25.05.22 
Vedlegg 9. Rammeplan vannhåndtering, datert 20.03.21  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanen 2018-2028 
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Aurskog-Høland kommune godkjenner at forslag til reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved
Fetmosen, datert 30.05.2022, med bestemmelser, datert 25.05.2022, legges ut til offentlig ettersyn.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens§ 12-10.

Vedlegg:
Vedlegg 1. Planbeskrivelse, datert 30.05.22
Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.05.22
Vedlegg 3. Plankart, datert 25.05.22
Vedlegg 4. Innspill til varsel om planoppstart, 2020
Vedlegg 5. Risiko og sårbarhetsanalyse, 2022
Vedlegg 6. Støyvurdering, datert 18.05.22
Vedlegg 7. Veitegninger med lengdeprofil, datert 13.05.22
Vedlegg 8. Gjenfyllingsprofiler, datert 25.05.22
Vedlegg 9. Rammeplan vannhåndtering, datert 20.03.21

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneplanen 2018-2028



 
 
 

 
2 

Saksopplysninger: 
Det foreligger et forslag til reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen. Planområdet 
ligger langs FV 1454/Nyveien øst for Fosser, 7,5 km syd for Bjørkelangen sentrum, og omfatter gårds- 
og bruksnumrene gnr. 13 bnr. 1 og gnr. 14 bnr. 1 og 16 (se kart). Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for fortsatt drift av steinbrudd og pukkverk, samt åpne for mottak av masser for 
deponering og gjenvinning innenfor planområdet. Planforslaget er utarbeidet av Mr Pukk AS på vegne 
av forslagsstiller Mr Pukk Høland AS. 
 
Planområdet er på ca. 117 daa, hvorav ca. 110 daa er regulert til råstoffutvinning og ca. 4 daa 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Området består i dag av et etablert steinbrudd med 
tilhørende adkomstvei fra fv 1454/Nyveien i øst og lagringsplass og parkering i sydlig del av 
planområdet. Tilgrensende arealbruk i øst er Helgerud massedeponi, gnr. 13 bnr. 21, hvor det 
eksisterer et mindre mottak for rene jordmasser og hvor adkomst til pukkverket går igjennom. Området 
ligger også i nærhet av spredt boligbebyggelse hvor blant annet trafikk i forbindelse med pukkverket 
går forbi. 
 
I gjeldende reguleringsplan, «Reguleringsplan for steinbrudd og grustakområde ved Fetmosen, for 
Høland Ferdigbetong og Sandforretning, på eiendommen gnr. 13 bnr. 1, gnr. 14 bnr. 16», er det lagt 
opp til pukkverksdrift, men dette legger ikke til rette for etablering av massemottak. I planforslaget er 
det et ønske om å fortsette dagens pukkverk og samtidig legge til rette for å etablere et massemottak 
for deponering og resirkulering av rene gravemasser og inerte/lett forurensende masser på området. 
På denne måten kan områder hvor det gjøres uttak etter hvert fylles opp. Det ønskes også å etablere 
en ny adkomstvei nord for området fra fv 1455/Fosserveien for å bedre ankomsten til anlegget og for å 
unngå anleggstrafikk ved boliger. For å legge til rette for den nye atkomstveien er utformingen av 
veien prosjektert. Frisiktsone, stigningsforhold og skjæringer/skråninger er angitt (vedlegg 7). Det 
planlegges å lage en felles adkomst og en felles vektstasjon med Helgerud massemottak i fremtiden. 
 
Planforslaget tilrettelegger for mottak, mellomlagring og gjenvinning av overskuddsmasser, i tillegg til 
uttak i planområdet. Det tillates uttak av masser ned til kote +165. Maksimale fyllingshøyder fremgår 
av gjenfyllingsplan med gjenfyllingsprofiler for planområdet (vedlegg 8). Estimert mulig mottaksvolum 
er ca. 2.705.800 m3. Følgende masser tillates mottatt: rene masser, inert og lett forurenset masse 
som tilfredsstiller grenseverdier i avfallsforskriften § 9-5c, rivemasser i form av betong, tegl, pipestein 
og keramikk og asfalt. Gjeldende reguleringsplan forutsetter at området når steinbruddet opphører 
skal tilføres et jordlag og beplantes. Oppfylling av bruddområdet skal tilbakeføre opprinnelig terreng.  
 
I kommuneplanen 2018-2028 er planområdet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål.  
Iht. gjeldende kommuneplan for Aurskog-Høland er det et behov for massedeponier og det planlegges 
å tilbakeføre de to deponiene som er avsatt på Fosser til landbruksformål. Planforslaget er i tråd med 
arealformålene i kommuneplanen, og skal videreføre den allerede eksisterende driften i tillegg til å 
åpne for etablering av massemottak. Deler av dagens bruddområde ligger utenfor reguleringsplanen, 
men innenfor kommuneplanens begrensning. Arealet som omfattes av gjeldende plan samsvarer ikke 
med arealet som i kommuneplanens arealdel er utlagt til formålet. I ny reguleringsplan vil hele det 
avsatte området i kommuneplanen bli detaljregulert. Det er besluttet å la eksisterende reguleringsplan 
gjelde for den sørøstlige delen av pukkverket da det, ut over at eksisterende adkomst går gjennom 
området og at det er plassert en vektstasjon her, ikke lenger vil foregå uttak av grusmasser i dette 
området.  
 
Det er vurdert at tiltaket er i tråd med kommuneplanen og at planen ikke utløser utredningsplikt etter 
forskrift om konsekvensutredning. Etablering av et massedeponi i et eksisterende pukkverk utløser 
ikke vesentlige virkninger, derfor er det ikke gjennomført konsekvensutredning. Overordnede lover og 
forskrifter beskrevet i planbeskrivelsen skal ivareta hensynet til miljø og samfunn i masseforvaltningen. 
I planens bestemmelser (vedlegg 2) er det innarbeidet retningslinjer for fremtidig drift i området med 
rammer for omfang av massemottak i området. Drifts- og åpningstider for virksomheten og kontroll og 
dokumentasjon av tilkjørte masser er en del av bestemmelsene. En risiko-/sårbarhetsanalyse er også 
blitt utarbeidet for planområdet i samsvar med gjeldende krav (vedlegg 5).  
 
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 23.04.2020. Igangsetting av planarbeidet ble 
varslet den 29.05.2020. Varselet ble sendt til berørte grunneiere og offentlige instanser pr post, og 
med kunngjøring i Indre Akershus blad den 10.06.2020 og publisert på Aurskog-Hølands kommunes 

Saksopplysninger:
Det foreligger et forslag til reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen. Planområdet
ligger langs FV 1454/Nyveien øst for Fosser, 7,5 km syd for Bjørkelangen sentrum, og omfatter gårds-
og bruksnumrene gnr. 13 bnr. 1 0g gnr. 14 bnr. 1 0g 16 (se kart). Hensikten med planarbeidet er å
legge til rette for fortsatt drift av steinbrudd og pukkverk, samt åpne for mottak av masser for
deponering og gjenvinning innenfor planområdet. Planforslaget er utarbeidet av Mr Pukk AS på vegne
av forslagsstiller Mr Pukk Høland AS.

Planområdet er på ca. 117 daa, hvorav ca. 110 daa er regulert til råstoffutvinning og ca. 4 daa
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Området består i dag av et etablert steinbrudd med
tilhørende adkomstvei fra fv 1454/Nyveien i øst og lagringsplass og parkering i sydlig del av
planområdet. Tilgrensende arealbruk i øst er Helgerud massedeponi, gnr. 13 bnr. 21, hvor det
eksisterer et mindre mottak for rene jordmasser og hvor adkomst til pukkverket går igjennom. Området
ligger også i nærhet av spredt boligbebyggelse hvor blant annet trafikk i forbindelse med pukkverket
går forbi.

I gjeldende reguleringsplan, «Reguleringsplan for steinbrudd og grustakområde ved Fetmosen, for
Høland Ferdigbetong og Sandforretning, på eiendommen gnr. 13 bnr. 1, gnr. 14 bnr. 16», er det lagt
opp til pukkverksdrift, men dette legger ikke til rette for etablering av massemottak. I planforslaget er
det et ønske om å fortsette dagens pukkverk og samtidig legge til rette for å etablere et massemottak
for deponering og resirkulering av rene gravemasser og inerte/lett forurensende masser på området.
På denne måten kan områder hvor det gjøres uttak etter hvert fylles opp. Det ønskes også å etablere
en ny adkomstvei nord for området fra fv 1455/Fosserveien for å bedre ankomsten til anlegget og for å
unngå anleggstrafikk ved boliger. For å legge til rette for den nye atkomstveien er utformingen av
veien prosjektert. Frisiktsone, stigningsforhold og skjæringer/skråninger er angitt (vedlegg 7). Det
planlegges å lage en felles adkomst og en felles vektstasjon med Helgerud massemottak i fremtiden.

Planforslaget tilrettelegger for mottak, mellomlagring og gjenvinning av overskuddsmasser, i tillegg til
uttak i planområdet. Det tillates uttak av masser ned til kote +165. Maksimale fyllingshøyder fremgår
av gjenfyllingsplan med gjenfyllingsprofiler for planområdet (vedlegg 8). Estimert mulig mottaksvolum
er ca. 2.705.800 m3. Følgende masser tillates mottatt: rene masser, inert og lett forurenset masse
som tilfredsstiller grenseverdier i avfallsforskriften § 9-5c, rivemasser i form av betong, tegl, pipestein
og keramikk og asfalt. Gjeldende reguleringsplan forutsetter at området når steinbruddet opphører
skal tilføres et jordlag og beplantes. Oppfylling av bruddområdet skal tilbakeføre opprinnelig terreng.

I kommuneplanen 2018-2028 er planområdet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål.
Iht. gjeldende kommuneplan for Aurskog-Høland er det et behov for massedeponier og det planlegges
å tilbakeføre de to deponiene som er avsatt på Fosser til landbruksformål. Planforslaget er i tråd med
arealformålene i kommuneplanen, og skal videreføre den allerede eksisterende driften i tillegg til å
åpne for etablering av massemottak. Deler av dagens bruddområde ligger utenfor reguleringsplanen,
men innenfor kommuneplanens begrensning. Arealet som omfattes av gjeldende plan samsvarer ikke
med arealet som i kommuneplanens arealdel er utlagt til formålet. I ny reguleringsplan vil hele det
avsatte området i kommuneplanen bli detaljregulert. Det er besluttet å la eksisterende reguleringsplan
gjelde for den sørøstlige delen av pukkverket da det, ut over at eksisterende adkomst går gjennom
området og at det er plassert en vektstasjon her, ikke lenger vil foregå uttak av grusmasser i dette
området.

Det er vurdert at tiltaket er i tråd med kommuneplanen og at planen ikke utløser utredningsplikt etter
forskrift om konsekvensutredning. Etablering av et massedeponi i et eksisterende pukkverk utløser
ikke vesentlige virkninger, derfor er det ikke gjennomført konsekvensutredning. Overordnede lover og
forskrifter beskrevet i planbeskrivelsen skal ivareta hensynet til miljø og samfunn i masseforvaltningen.
I planens bestemmelser (vedlegg 2) er det innarbeidet retningslinjer for fremtidig drift i området med
rammer for omfang av massemottak i området. Drifts- og åpningstider for virksomheten og kontroll og
dokumentasjon av tilkjørte masser er en del av bestemmelsene. En risiko-/sårbarhetsanalyse er også
blitt utarbeidet for planområdet i samsvar med gjeldende krav (vedlegg 5).

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 23.04.2020. Igangsetting av planarbeidet ble
varslet den 29.05.2020. Varselet ble sendt til berørte grunneiere og offentlige instanser pr post, og
med kunngjøring i Indre Akershus blad den 10.06.2020 og publisert på Aurskog-Hølands kommunes
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nettsider. Høringsfristen ble satt til 30.06.2020. Planarbeidet ble varslet i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser (§§ 12-1 og 12-8).  
 
Det kom innenfor fristen fire innspill i forbindelse med varsling av planoppstart (vedlegg 4): 

1. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), datert 12.06.20 
2. Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS, datert 12.06.20 
3. Direktoratet for mineralforvaltning – DIRMIN, datert 29.06.20 
4. Kine Nordmo og Lasse Berg Nordmo, datert 30.06.20 

 
Hovedpunkter fra innspillene og kommentarer til disse fra forslagsstiller er som følger:  
 
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen 
Merknad: 
NRBR presiserer at det må tilrettelegges for rednings- og slokkearbeid dersom det oppføres nye 
byggverk. Tilgjengelighet for slokkemannskap og vannforsyning må sikres. En utomhusplan må vise 
hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. NRBR ber om at det i reguleringsbestemmelsene tas 
med krav til brannhydranter dersom det etableres nye brannvannuttak. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Tiltakshaver vil i liten utstrekning oppføre byggverk som vil utgjøre særlig brannpotensiale. I så fall vil 
det bli tilrettelagt for slukkevann ifm. evt byggesak. Nødetatene vil bli gitt tilgang til nøkkel/kode for å 
komme inn på området. Eksisterende brannkum er lokalisert ca. 140 meter nord for eksisterende 
avkjøring til planområdet. 
 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
Merknad: 
NVE har en generell uttalelse, hvor de kommer med forslag på veiledere og informasjonssider som 
kan brukes til planarbeidet. Forslagsstiller har ansvar for å ivareta hensyn og hindre negative 
konsekvenser som følge av flom, erosjon, skred og overvann. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Oppfylling i steinbruddet vil ifølge tiltakshaver ikke føre til problemstillinger som gjelder flom. Massene 
vil bli arrondert slik at risikoen for skred blir minst mulig. Det kan oppstå utglidninger internt i de 
tilkjørte massene da fyllingen etableres på fast fjellgrunn. For å håndtere erosjon og overvann tas det i 
bruk drenering og sedimentasjonsbassenger. Rammeplan for håndtering av overvann og avrenning er 
utarbeidet. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning – DIRMIN 
Merknad: 
Direktoratet kommer med generelle krav tiltakshaver skal rette seg etter. Det vises til gjeldende 
driftskonsesjon, og påpekes at denne må revideres. DIRMIN fraråder å gi bestemmelser i 
reguleringsplanen som binder opp driften og avslutningen av masseuttaket.  
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Forslagsstiller følger direktoratets anbefaling om å ikke gi bestemmelser i reguleringsplanen som 
binder opp driften og avslutningen av masseuttaket. Revidert driftsplan er under arbeid og vil videre 
utarbeides når reguleringsplanen er vedtatt, slik at tilpasningen til denne kan inntas i driftsplanen. 
 
Kine Nordmo og Lasse Berg Nordmo 
Merknad: 
Grunneiere for gnr. 14 bnr. 16 har kommet med innspill angående anleggsarbeid ved pukkverket og 
massedeponiet. De er i dag plaget av støving og trafikk inn i området, og ber om at eksisterende 
atkomstvei fysisk stenges. De ønsker ikke som grunneier at det blir satt opp flere bygninger på 
området, men kan vurdere tillatelse til oppføring av nye bygg fortløpende. Det stilles også spørsmål 
angående hvor lenge det vil være mulig å ta ut fjell med dagens uttak. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Tiltakshaver informerer om at veien til steinbruddet via industriområdet skal stenges med bom, og at 
all trafikk til planområdet og massedeponiet på naboeiendommen vil gå over den nye veien. Det 

nettsider. Høringsfristen ble satt til 30.06.2020. Planarbeidet ble varslet i henhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser(§§ 12-1 og 12-8).

Det kom innenfor fristen fire innspill i forbindelse med varsling av planoppstart (vedlegg 4):
1. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), datert 12.06.20
2. Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS, datert 12.06.20
3. Direktoratet for mineralforvaltning - DIRMIN, datert 29.06.20
4. Kine Nordmo og Lasse Berg Nordmo, datert 30.06.20

Hovedpunkter fra innspillene og kommentarer til disse fra forslagsstiller er som følger:

Nedre Romerike Brann- og redningsvesen
Merknad:
NRBR presiserer at det må tilrettelegges for rednings- og slokkearbeid dersom det oppføres nye
byggverk. Tilgjengelighet for slokkemannskap og vannforsyning må sikres. En utomhusplan må vise
hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. NRBR ber om at det i reguleringsbestemmelsene tas
med krav til brannhydranter dersom det etableres nye brannvannuttak.

Forslagsstillers kommentarer:
Tiltakshaver vil i liten utstrekning oppføre byggverk som vil utgjøre særlig brannpotensiale. I så fall vil
det bli tilrettelagt for slukkevann ifm. evt byggesak. Nødetatene vil bli gitt tilgang til nøkkel/kode for å
komme inn på området. Eksisterende brannkum er lokalisert ca. 140 meter nord for eksisterende
avkjøring til planområdet.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
Merknad:
NVE har en generell uttalelse, hvor de kommer med forslag på veiledere og informasjonssider som
kan brukes til planarbeidet. Forslagsstiller har ansvar for å ivareta hensyn og hindre negative
konsekvenser som følge av flom, erosjon, skred og overvann.

Forslagsstillers kommentarer:
Oppfylling i steinbruddet vil ifølge tiltakshaver ikke føre til problemstillinger som gjelder flom. Massene
vil bli arrondert slik at risikoen for skred blir minst mulig. Det kan oppstå utglidninger internt i de
tilkjørte massene da fyllingen etableres på fast fjellgrunn. For å håndtere erosjon og overvann tas det i
bruk drenering og sedimentasjonsbassenger. Rammeplan for håndtering av overvann og avrenning er
utarbeidet.

Direktoratet for mineralforvaltning - DIRMIN
Merknad:
Direktoratet kommer med generelle krav tiltakshaver skal rette seg etter. Det vises til gjeldende
driftskonsesjon, og påpekes at denne må revideres. DIRMIN fraråder å gi bestemmelser i
reguleringsplanen som binder opp driften og avslutningen av masseuttaket.

Forslagsstillers kommentarer:
Forslagsstiller følger direktoratets anbefaling om å ikke gi bestemmelser i reguleringsplanen som
binder opp driften og avslutningen av masseuttaket. Revidert driftsplan er under arbeid og vil videre
utarbeides når reguleringsplanen er vedtatt, slik at tilpasningen til denne kan inntas i driftsplanen.

Kine Nordmo og Lasse Berg Nordmo
Merknad:
Grunneiere for gnr. 14 bnr. 16 har kommet med innspill angående anleggsarbeid ved pukkverket og
massedeponiet. De er i dag plaget av støving og trafikk inn i området, og ber om at eksisterende
atkomstvei fysisk stenges. De ønsker ikke som grunneier at det blir satt opp flere bygninger på
området, men kan vurdere tillatelse til oppføring av nye bygg fortløpende. Det stilles også spørsmål
angående hvor lenge det vil være mulig å ta ut fjell med dagens uttak.

Forslagsstillers kommentarer:
Tiltakshaver informerer om at veien til steinbruddet via industriområdet skal stenges med bom, og at
all trafikk til planområdet og massedeponiet på naboeiendommen vil gå over den nye veien. Det
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informeres også om at man med dagens uttak vil kunne ta ut masser i 55-165 år. Tiltakshaver har 
imidlertid en intensjon om å øke årlig uttak i bruddet. 
 
Intimasjon: 
Det foreligger et planforslag for pukkverk og massemottak ved Fetmosen. Planområdet er på 117 daa 
og består i hovedsak av eiendommene 13/1, 14/1 og 14/16. Planforslaget er utarbeidet av Mr Pukk AS 
på vegne av Mr Pukk Høland AS. Det planlegges en etablering av et massemottak for deponering og 
resirkulering av rene gravemasser og inerte masser i tillegg til en fortsettelse av dagens pukkverk på 
området. Planforslaget legger opp til en detaljregulering av hele det avsatte området i 
kommuneplanen. Det planlegges også å etablere en ny adkomstvei nord for området fra FV 1455, 
Fosserveien. 
 
Relevante bestemmelser: 
Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12.11  
 
I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ved førstegangsbehandling av et forslag til 
reguleringsplan ta stilling til hvorvidt planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
Eventuelle merknader til planvarselet skal ligge til grunn for avgjørelsen. 
 
Tillatelse til vesentlige terrenginngrep kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan. Reguleringsplan 
sikrer medvirkning og at miljø- og samfunnshensyn blir vurdert, fastsetter arealbruk og gir juridiske 
rammer for terrengbearbeiding/fylling og istandsetting. 
 
Forurensningsforskriften 
 
Mottak av rene masser som berører et areal på over 1 daa er søknadspliktig. Krav til planeringsplan. 
Ansvarliggjøring av tiltakshaver for å sikre at massene er rene. Krav til tiltaksplan og sluttrapport for 
behandling av evt. forurensede masser.   
 
Avfallsforskriften 
 
Mottak av inerte masser er søknadspliktig etter forurensningsloven. Forutsetter deponitillatelse gitt av 
Miljødirektoratet som forurensningsmyndighet. Må innfri generelle krav til deponi. Krav til 
mottakskontroll, dokumentasjon og rapportering. Krav til kontroll og overvåkingsprosedyrer i drifts- og 
etterdriftsfasen.  
 
Vurderinger: 
Planforslaget som det skal tas stilling til her, vil legge til rette for fortsatt drift av pukkverket ved 
Fetmosen, samt utvidelse av muligheter for deponering og resirkulering av gravemasser og inerte 
masser i kommunen. Ifølge kommuneplan for Aurskog-Høland 2018-2028 foreligger det et behov for 
deponier av masser. Planforslaget legger opp til et pukkverk og massemottak som i større grad 
utnytter arealet innenfor plangrensen. Uttaket ved Fetmosen vil være en ressurs i flere tiår framover 
da gjenstående fjellressurser i bruddet er av et omfattende volum. Forslagsstiller ønsker å fylle tilbake 
masser i steinbruddet slik at opprinnelig landskap vil kunne tilbakeføres.  
 
Omlegging av atkomstvei nord for området fra fv 1455, Fosserveien slik at den går utenfor 
nærliggende boliger, anses som positivt da eiere av disse eiendommene i mindre grad vil bli plaget av 
støv og støy. Det er viktig at kryssløsninger og veier bygges etter gjeldende retningslinjer og ivaretar 
trafikksikkerheten på en god måte. Utforming av kryss og atkomstvei er basert på fagkyndig utredelse 
og i samsvar med retningslinjer og innspill.  
 
Utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse viser at planlagt regulering av området kan gjennomføres uten 
at det er stor fare for ras, forurensning eller flom som kan forårsake samfunnsskade. Det vil likevel 
være en viss risiko for avrenning fra masser, og at mengder støv og støy til omgivelsene vil kunne øke 
ettersom virksomheten blir større og trafikken inn og ut av anlegget vil øke. I dette tilfelle har det vært 
drevet pukkverkvirksomhet allerede i 40 år, og det er allerede etablert et massemottak på 
naboeiendommen. Det må på generelt grunnlag kunne sies å være mer hensiktsmessig å utvide slike 
virksomheter der de allerede finnes, enn å etablere slike virksomheter i nye områder. 
Kommunedirektøren vil også vise til at pukkverket og foreslått massemottak i området må kunne sies 
å ha en gunstig plassering med få konsekvenser for landskapsbildet i området. Mottak av lett 

informeres også om at man med dagens uttak vil kunne ta ut masser i 55-165 år. Tiltakshaver har
imidlertid en intensjon om å øke årlig uttak i bruddet.

Intimasjon:
Det foreligger et planforslag for pukkverk og massemottak ved Fetmosen. Planområdet er på 117 daa
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resirkulering av rene gravemasser og inerte masser i tillegg til en fortsettelse av dagens pukkverk på
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kommuneplanen. Det planlegges også å etablere en ny adkomstvei nord for området fra FV 1455,
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utnytter arealet innenfor plangrensen. Uttaket ved Fetmosen vil være en ressurs i flere tiår framover
da gjenstående fjellressurser i bruddet er av et omfattende volum. Forslagsstiller ønsker å fylle tilbake
masser i steinbruddet slik at opprinnelig landskap vil kunne tilbakeføres.

Omlegging av atkomstvei nord for området fra fv 1455, Fosserveien slik at den går utenfor
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trafikksikkerheten på en god måte. Utforming av kryss og atkomstvei er basert på fagkyndig utredelse
og i samsvar med retningslinjer og innspill.

Utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse viser at planlagt regulering av området kan gjennomføres uten
at det er stor fare for ras, forurensning eller flom som kan forårsake samfunnsskade. Det vil likevel
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ettersom virksomheten blir større og trafikken inn og ut av anlegget vil øke. I dette tilfelle har det vært
drevet pukkverkvirksomhet allerede i 40 år, og det er allerede etablert et massemottak på
naboeiendommen. Det må på generelt grunnlag kunne sies å være mer hensiktsmessig å utvide slike
virksomheter der de allerede finnes, enn å etablere slike virksomheter i nye områder.
Kommunedirektøren vil også vise til at pukkverket og foreslått massemottak i området må kunne sies
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forurensede masser krever og tillatelse fra Statsforvalteren etter forurensningsloven, hvilket medfører 
tilsyn og redusert risiko for forurensning til omgivelsene.  
 
Forslagsstiller har gjennomgått de innkommende innspillene til varsel om planoppstart og kommentert 
disse. Kommunedirektøren er enig i forslagsstillers kommentarer/vurderinger av de innkommende 
merknadene og mener at planforslaget med tilhørende dokumenter er godt gjennomarbeidet. I forhold 
til merknad fra Kine Nordmo og Lasse Berg Nordmo kan det presiseres at trafikk i forbindelse med 
pukkverket og massemottaket ikke vil ha like store konsekvenser for deres eiendom som ved 
nåværende drift, da foreliggende forslag legger opp til en omlegging av atkomstveien til virksomheten. 
 
Kommunedirektøren er etter dette kommet til at kommunen bør gi sin tilslutning til planforslaget, ved å 
legge det ut til offentlig ettersyn. 
 
Økonomiske vurderinger: 
Avgjørelsen om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke vurderes ikke å ha 
økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Av naturmangfoldlovens § 7 fremgår det at omsøkte tiltak skal vurderes etter naturmangfoldlovens 
prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 8 til 12). Det er gjennomført undersøkelser i eksisterende 
kunnskapsgrunnlag og i nasjonale databaser (Miljødirektoratet sin database). Av forslagsstillers 
vurdering vil planen i liten grad påvirke dagens situasjon i forhold til risiko for naturmangfoldet 
ettersom steinbrudd/pukkverket allerede har pågått i området i nær 40 år.  
 
Alternativer og konsekvenser: 

a) Formannskapet kan velge å gi sin tilslutning til planforslaget, ved å legge det ut til offentlig 
ettersyn 

b) Formannskapet kan velge å avvise forelagt planforslag  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren vil anbefale Aurskog-Høland kommune å vedta forslag til reguleringsplan utlagt til 
offentlig ettersyn. 
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