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1  INNLEDNING 

 

1-1 Forslagsstiller / plankonsulent 

Forslagsstiller: Mr Pukk Høland AS, Postboks 305, 1326 Lysaker 

Plankonsulent: Mr Pukk AS, Postboks 305, 1326 Lysaker 

• Jurist Magne Sundby, Tlf: 926 36 181, E-post: magne@mrpukk.no 

• Arkitekt Daniel Leslie Walter, Tlf: 916 90 213, E-post: daniel@mrpukk.no 

• Kart er utarbeidet av Spir Arkitekter AS, Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg                                 
Tlf: 33 38 18 80, E-post: post@spir.no    

 

1-2 Sammendrag 

Mr Pukk Høland AS driver i dag pukkverket på Fetmosen. Det har vært drift på området siden 1983. 
Det var tidligere også betongproduksjon i pukkverket.  

Det er et stort behov for massemottak i distriktet, og det er rasjonelt, dersom en kan få til samtidig 
drift, at entreprenører kan levere gravemasser inn i anlegget og ta med pukkmasser som returlast 
tilbake til byggeprosjektene. Et steinbrudd blir liggende som et krater i landskapet, og ved å fylle 
tilbake masser vil opprinnelig landskap langt på vei kunne tilbakeføres.  

Gjeldende reguleringsplan åpner ikke for mottak av masser, og det er derfor nødvendig med en ny 
reguleringsplan for å kunne realisere et massemottak. Det tas sikte på å få godkjennelse for mottak 
av lett forurensede/inerte masser.  

Det er et mindre mottak for rene jordmasser på naboeiendommen, Helgerud massedeponi. Det 
planlegges for en ny felles adkomstvei, og felles vekt-/kontrollstasjon.  

Nedre del av planområdet i gjeldende reguleringsplan benyttes i dag som lagringsplass og parkering. I 
samråd med kommunen er dette området trukket ut av planforslaget, slik at gjeldende 
reguleringsplan fortsatt skal bestå for denne delen av området.  

 

1-3 Eksisterende forhold  

Planområdet ligger syd for innsjøen Bjørkelangen, og ca. 7,5 km syd for Bjørkelangen sentrum. 
Bruddområdet ligger tilbaketrukket med skogsarealer mot nord, syd og vest. Øst for planområdet 
ligger Helgerud massedeponi, og området der det tidligere ble drevet betongproduksjon, og hvor 
eksisterende adkomst til pukkverket går gjennom. Nedenfor en åskam ligger det et verksted og noe 
spredt boligbebyggelse. Disse berøres i liten grad av virksomheten i pukkverket, men kan tidvis 
oppleve ulemper som støving fra trafikken på nåværende adkomstvei.  
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  Oversiktskart 

 

1-4 Bakgrunn og formål 

Bakgrunnen for reguleringen er et ønske om å fortsette dagens pukkverk og samtidig tilrettelegge for 
å kunne etablere et massemottak for deponering og resirkulering av rene gravemasser og inerte/lett 
forurensede masser, dvs. ikke farlig avfall, på området slik at dette kan fylles opp etter hvert som 
fjellet skytes ut.  

Gjeldende reguleringsplan, «Reguleringsplan for steinbrudd og grustaksområde ved Fetmosen, for 
Høland Ferdigbetong og Sandforretning, på eiendommen gnr. 13 bnr. 1, gnr. 14 bnr. 1 og gnr. 14 bnr. 
16. (plan id 22119830003)» åpner ikke for etablering av massemottak. 

I bestemmelsene til kommuneplanen for Aurskog-Høland kommune § 7-2-7 fastsettes det plankrav 
for etablering eller utvidelse av massedeponier. Etablering av massedeponi anses som en for 
omfattende endring til at dette kan gjøres innenfor rammene av eksiterende plan.  

Arealet som omfattes av gjeldende reguleringsplan er ikke samsvarende med det arealet som i 
kommuneplanens arealdel er utlagt til formålet. Ny reguleringsplan vil gjøre at hele det avsatte 
området i kommuneplanen blir detaljregulert.  
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1-4 Bakgrunn og formål 

Bakgrunnen for reguleringen er et ønske om å fortsette dagens pukkverk og samtidig tilrettelegge for 

å kunne etablere et massemottak for deponering og resirkulering av rene gravemasser og inerte/lett 

forurensede masser, dvs. ikke farlig avfall, på området slik at dette kan fylles opp etter hvert som 

fjellet skytes ut. 

Gjeldende reguleringsplan, «Reguleringsplanfor steinbrudd og grustaksområde ved Fetmosen, for 

Høland Ferdigbetong og Sandforretning, på eiendommen gnr. 13 bnr. l, gnr. 14 bnr. l og gnr. 14 bnr. 

16. (plan id 22119830003)» äpner ikke for etablering av massemottak. 

I bestemmelsene ti l  kommuneplanen for Aurskog-Høland kommune§ 7-2-7 fastsettes det plankrav 

for etablering eller utvidelse av massedeponier. Etablering av massedeponi anses som en for 

omfattende endring t i l  at dette kan gjøres innenfor rammene av eksiterende plan. 

Arealet som omfattes av gjeldende reguleringsplan er ikke samsvarende med det arealet som i 

kommuneplanens arealdel er utlagt t i l  formålet. Ny reguleringsplan vil gjøre at hele det avsatte 

området i kommuneplanen blir detaljregulert. 
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«Nedre del» mot øst, av gjeldende planområde der det tidligere var uttak av grusmasser er ikke, ut 
over at eksisterende adkomst går igjennom området, og at vektstasjonen er plassert her, i bruk for 
pukkverksverksomheten. Dette området har en i løpet av planprosessen besluttet å ta ut av den nye 
planen, slik at det kun er selve steinbruddsområdet som vil omfattes av den nye planen. 

I samråd med kommunen er det bestemt at Reguleringsplan for steinbrudd og grustaksområde ved 
Fetmosen, for Høland Ferdigbetong og Sandforretning, på eiendommen gnr. 13 bnr. 1, gnr. 14 bnr. 1 
og gnr. 14 bnr. 16. (plan id 22119830003) vil fortsette å gjelde for den nedre delen.    

For å bedre adkomsten til anlegget, og for å unngå trafikk ved boliger, ønskes det å etablere en ny 
adkomstvei nord for området fra FV 1455, Fosserveien.  

 

  Dagens situasjon 

 

2 PLANPROSESSEN 

2-1 Oppstartsmøte med Aurskog-Høland kommune      

Det ble 23.04.2020 avholdt digitalt oppstartsmøte på teams med planavdelingen i kommunen. 
Formålet med planen, planområdet, planforutsetninger og utredningsteama ble gjennomgått. Det 
foreligger referat fra møtet. 

 

2-2 Konsekvensutredning 

Det er konkludert med at tiltaket er i tråd med kommuneplanen, slik at hovedregelen vedr. krav om 
konsekvensutredning ved reguleringsplaner ikke slår inn, samt at det å etablere et massedeponi i et 
eksisterende pukkverk ikke utløser vesentlige virkninger for forhold som skal vurderes iht. § 10 i 
forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor ikke gjennomført konsekvensutredning. 
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2-3      Kunngjøring om oppstart av planarbeidet 

Varsel om oppstart av planarbeid ble lagt ut på kommunens hjemmesider, og 10-06-2020 annonsert i 
Indre Akershus Blad, samt sendt pr post til: 

• Berørte grunneiere 

• Fylkesmannen i Oslo og Viken 

• Fylkeskommunen 

• Statens vegvesen 

• Direktoratet for mineralforvaltning 

• Norges Vassdrags og Energidirektorat - NVE    

• Nedre Romerike brann og redningsvesen 

• Fortidsminneforeningen  

• Forum for natur og friluftsliv 

• Aurskog-Høland kommune v/ Talsmann for barn og unge - Vigdis Jakobsen 

• Aurskog-Høland kommune v/ Eldrerådet 

• Aurskog-Høland kommune v/ Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Det innkom innenfor fristen fire kommentarer til kunngjøringen 

 

3 PLANSTATUS   

3-1  Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10. 2016 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24.10.2016, og anses som 
relevant inn i det nye fylket. Innledningsvis i planen slås det fast som et sammendrag at: 

«Antall innbyggere i Akershus øker, og det samme gjør byggeaktiviteten. Det fører til at behovet for 
byggeråstoff som pukk og grus øker. Dette legger press på byggeråstoff, som er en ikke-fornybar 
ressurs.  

Samtidig fører uttak av byggeråstoff til miljø- og samfunnsbelastning som bl.a. nedbygging av arealer 
som brukes til andre formål, støv, støy og klimagassutslipp fra transport. Mengden med 
overskuddsmasser som skal håndteres på forsvarlig vis, øker også. Disse massene skal håndteres 
forsvarlig, og samtidig er det et mål å øke gjenbruken av dem. Det gjelder særlig rene, naturlige 
masser, men også ulike typer forurensede masser som ved riktig håndtering kan gjenbrukes i større 
grad enn i dag.  

Det vil alltid være behov for arealer til mellomlager, behandling og deponi av overskuddsmasser. 
Dette behovet må møtes med et regionalt perspektiv i et nært samarbeid med den enkelte 
kommunen i fylket. Grunnleggende for dette arbeidet er at det skal bidra til å redusere miljø- og 
samfunnsbelastningen fra uttak av byggeråstoff, håndtering av overskuddsmasser og transport.»  
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3-2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 14.12.2015 

Planen har som overordnet mål blant annet at «Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert 
på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.» Planen skal bidra til 
å nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester bør skje etter prinsippet om rett 
virksomhet på rett sted. 

 

3-3 Kommuneplanens arealdel    

Kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018 - 2028 pkt 5-9 er behovet for massedeponier 
beskrevet slik:  

«Mangel på massedeponier er en regional utfordring. Akershus Fylkeskommune har vedtatt en 
regional plan for masseforvaltning. Det er avsatt to deponier på Fosser, som på sikt vil bli tilbakeført 
til landbruksformål. I tillegg videreføres et mindre deponi på Fjellsdalen». 

Ut fra dette må det anses som ønskelig å etablere et større og mer permanent mottaksområde.              

I kommuneplanens arealdel er hoveddelen av området som ønskes regulert avsatt med formål 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. Dette omfatter også mottak/deponi av masser. En mindre 
del av reguleringsplanforslaget, veiarealet, er i kommuneplanen avsatt for LNF-formål.  

I bestemmelsene til kommuneplanen er det i § 7-2-7 bestemt at det er plankrav for utvidelse eller 
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4  OVERORDNEDE LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER   

 

4-1 Lover  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) skal ivareta hensynet til 
miljø og samfunn. Her legges de overordnede rammene for planprosessen. Reguleringsplan 
sikrer medvirkning og at miljø- og samfunnshensyn blir vurdert, fastsetter arealbruk og gir 
juridiske rammer for terrengbearbeiding/fylling og istandsetting av området. 

• Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) sikrer blant annet 
Direktoratet for mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan 
og at direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftkonsesjonen økonomisk 
sikkerhet for opprydding og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.  

• Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) ivaretar utslipp til luft, jord og 
vann.  

• Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jfr. 
undersøkelsesplikten § 9.  

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) skal sikre en helhetlig og 
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8-12).  

• Lov om skogbruk (skogbrukslova) kan være relevant når det gjelder krav til skjøtsel av 
randsonen rundt uttaksområdet.  

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) ivaretar vassdrag og grunnvann.  

 

4-2  Forskrifter  

• Forskrift om konsekvensutredninger  

• Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)  

• Forskrift til mineralloven, omhandler driftskonsesjonen  

• Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driften.  

 

4-3  Retningslinjer  

• Regional plan for masseforvaltning i Akershus  

•     T-1442 – Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

• T-1520 – Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  

 

Retningslinjene for støy og luftkvalitet inntas i reguleringsplanen, og underlegges dermed kontroll og 
sanksjonsmuligheter etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 
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5 PLANOMRÅDET OG TILTAKET 

 

5-1 Beliggenhet   

Planområdet ligger i Aurskog-Høland kommune i Viken, og berører deler av eiendommene:  

• gbnr. 13/1 og 14/2 tilhørende Anders Christian Haneborg  

• gbnr. 14/1 tilhørende Marit Dahl 

• gbnr. 13/21 tilhørende Roger Helgerud 

• gbnr. 233/27 (fylkesveien) 

• gbnr. 14/16 tilhørende Kine Gulbrandsen Nordmo og Lasse Berg Nordmo er tatt ut av 
planprosessen. Denne eiendommen, sammen med en mindre del av gbnr. 14/1 vil 
utgjøre resterende areal for eksisterende reguleringsplan.  

 

5-2 Planområdet 

Planområdet tilsvarer i hovedsak det området som i kommuneplanen er avsatt til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål, og som ikke er en del av gbnr. 14/16. Det meste av området omfattes 
av gjeldende reguleringsplan, «Reguleringsplan for steinbrudd og grustaksområde ved Fetmosen, for 
Høland Ferdigbetong og Sandforretning, på eiendommen gnr. 13 bnr. 1, gnr. 14 bnr. 1 og gnr. 14 bnr. 
16» (plan id 22119830003). 

I tillegg kommer nødvendig areal for ny adkomstvei fra FV 1455, Fosserveien. Dette arealet ligger 
hovedsakelig i nåværende LNF-område. I samråd med saksbehandler i kommunen er del av Fylkesvei 
Fv1455 Fosserveien inkludert i planområdet. Dette for å få med frisiktlinjer og -soner i sin helhet 
innenfor planens avgrensning. 

Totalt omfatter planområdet nå et areal på ca. 117 daa, hvorav ca. 110 daa. er vist på plankartet som 
areal for steinbrudd, pukkverk og deponering av masser (Råstoffutvinning med tilhørende 
bestemmelser). 
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6 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

 

6-1 Pukkverk / massemottak 

Det tas i dag årlig ut 10 – 30 000 m3 med fjellmasser av bergarten gneis, som knuses til pukk. 
Intensjonen er å øke dette fremover. Det er i dag knyttet 3-4 årsverk til driften. Gjenstående 
fjellresurser i bruddet er beregnet til å være omkring 1.650.000 m3. Uttaket ved Fetmosen vil således 
være en resurs i flere tiår fremover.  

Et steinbrudd blir liggende som et krater i landskapet, og ved å fylle tilbake masser vil opprinnelig 
landskap langt på vei kunne tilbakeføres.  

Regionalt er det et stort behov for sikre og tilrettelagte områder for deponering av masser fra bygg- 
og anleggsvirksomhet. Det tas også sikte på å kunne sortere og rense en del av de innkomne 
massene for gjenbruk. Det er en rasjonell løsning at biler som leverer masser kan ta returlass med 
pukk og gjenbruksmasser tilbake til anleggsplassene, noe som vil gi en miljømessig gevinst.  Dette er 
dessuten i tråd med gjeldende regional plan for masseforvaltning. (Regional plan for 
masseforvaltning i Akershus, vedtatt av fylkestinget 24.10.2016) 

 

6-2  Adkomstvei 

Både virksomheten på pukkverksområdet og Helgerud massemottak på naboeiendommen har i dag 
adkomst via FV 1454, Nyveien hvor det også er noe bebyggelse. Fartsgrensen her er 80 km/t, og det 
er begrenset frisikt. 

For å bedre adkomsten til anlegget, og for å unngå trafikk ved boliger, ønskes det å etablere en ny vei 
nord for området fra FV 1455, Fosserveien. Årsdøgntrafikken (ÅDT) for Fv.1455 er i dag på 660 
kjøretøy/døgn, hvorav 10 % lange kjøretøy. (Informasjonen er hentet fra Nasjonal Vegdatabank, 
NVDB). Det er ikke registrert alvorlige ulykker på veien siste år. Fartsgrensen på det aktuelle 
påkoblingspunktet er 80 km/t. 

Den nye adkomstveien vil bli felles med allerede etablert fylling på naboeiendommen, og vil 
tilrettelegge for samarbeid som f.eks. felles mottakskontroll og vektstasjon. Veien er tegnet med en 
reguleringsbredde på 8 meter. Traseen for den nye veien er avsatt for LNF-formål i kommuneplanen.  

Eksisterende adkomstvei fra Nyveien vil da kun betjene nedre del hvor det nå ikke er virksomhet som 
genererer mye trafikk. Veien videre inn til pukkverksområdet vil bli stengt for trafikk med bom. 

Inne i selve anleggsområdet er det ikke hensiktsmessig å regulere internveier, da disse vil bli endret 
etter hvert som mottaket fylles opp. 
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6-3 Vannhåndtering 

En del av planområdet vil bli avsatt for etablering av en rensedam som også vil fungere som et 
fordrøyningsmagasin ved store nedbørsmengder. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på 
universitetet i Ås har utarbeidet en rammeplan som beskriver prinsippene for dette. Rammeplan for 
vannhåndtering følger vedlagt. 

Det er ifølge kommunens tekniske avdeling, som har gått igjennom rammeplanen, offentlig 
vannledning tilgjengelig for planområdet dersom det blir behov for ytterligere vanntilførsel. 
Vannforsynings- og avløpsløsning for bebyggelse som krever slik tilknytning må godkjennes av 
kommunen.  

 

6-4 Bebyggelse 

Det er i dag ikke bebyggelse innenfor området som omfattes av den nye planen. Eksisterende 
vektstasjon med kontor og fasiliteter for de ansatte ligger nå på den delen av nåværende 
reguleringsplan som ikke omfattes av den nye planen. Ny vektstasjon må oppføres i tilknytning til den 
nye adkomstveien. Det reguleres inn adgang for å etablere lager, brakkerigg og verksted samt 
tilhørende konstruksjoner og anlegg som er nødvendige for driften innenfor arealet avsatt til 
steinbrudd, pukkverk og deponering av masser. Det er ikke hensiktsmessig å fastsette disse med 
byggegrenser eller egne formål på dette tidspunktet. 

 

6-5 Parkering 

Kommuneplanen for Aurskog-Høland har bestemmelser om parkering i avsnitt 7.1.4. 
Pukkverk/massemottak er ikke nevnt i bestemmelsene. Vi har derfor tatt utgangspunkt i kravene for 
industri opp til 100 m2 BRA, og vil etablere 3 plasser i tilknytning til rensedammen hvor det til daglig 
vil være lite aktivitet slik at bilene kan stå trygt. 

 

6-6 Vegetasjonsskjerm 

Eksisterende plan har ikke regulert vegetasjonsskjerm i randsonen. Vi har vurdert behovet for å evt. 
innta et slikt område i ny plan, men virksomheten vil bli effektivt skjermet av fjellveggene. Åpent 
område vil først og fremst være mot nedre del av eksisterende planområde og mot eksisterende 
massemottak på naboeiendommen. Tidligere og nåværende drift har ikke generert ulemper for 
omkringliggende eiendommer som har vist behov for å etablere et vegetasjonsbelte. Massemottak er 
dessuten en langt mindre belastende virksomhet enn sprengning og knusing av stein.  

 

6-7 Energiforsyning 

Det går høyspentstrekk rett utenfor området og i tilknytning til området står en etablert trafo. En evt. 
overgang til mer elektrifisert drift er derfor lett tilgjengelig. 

 

  

6-3 Vannhåndtering 

En del av planområdet vil bli avsatt for etablering av en rensedam som også vil fungere som et 

fordrøyningsmagasin ved store nedbørsmengder. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på 

universitetet i Ås har utarbeidet en rammeplan som beskriver prinsippene for dette. Rammeplan for 

vannhåndtering følger vedlagt. 

Det er ifølge kommunens tekniske avdeling, som har gått igjennom rammeplanen, offentlig 

vannledning tilgjengelig for planområdet dersom det blir behov for ytterligere vanntilførsel. 

Vannforsynings- og avløpsløsning for bebyggelse som krever slik tilknytning må godkjennes av 

kommunen. 

6-4 Bebyggelse 

Det er i dag ikke bebyggelse innenfor området som omfattes av den nye planen. Eksisterende 

vektstasjon med kontor og fasiliteter for de ansatte ligger nå på den delen av nåværende 

reguleringsplan som ikke omfattes av den nye planen. Ny vektstasjon må oppføres i tilknytning t i l  den 

nye adkomstveien. Det reguleres inn adgang for å etablere lager, brakkerigg og verksted samt 

tilhørende konstruksjoner og anlegg som er nødvendige for driften innenfor arealet avsatt t i l  

steinbrudd, pukkverk og deponering av masser. Det er ikke hensiktsmessig å fastsette disse med 

byggegrenser eller egne formål på dette tidspunktet. 

6-5 Parkering 

Kommuneplanen for Aurskog-Høland har bestemmelser om parkering i avsnitt 7.1.4. 

Pukkverk/massemottak er ikke nevnt i bestemmelsene. Vi har derfor tatt utgangspunkt i kravene for 

industri opp t i l  100 m2 BRA, og vil etablere 3 plasser i tilknytning t i l  rensedammen hvor det t i l  daglig 

vil være lite aktivitet slik at bilene kan stå trygt. 

6-6 Vegetasjonsskjerm 

Eksisterende plan har ikke regulert vegetasjonsskjerm i randsonen. Vi har vurdert behovet for å evt. 

innta et slikt område i ny plan, men virksomheten vil bli effektivt skjermet av fjellveggene. Åpent 

område vil først og fremst være mot nedre del av eksisterende planområde og mot eksisterende 

massemottak på naboeiendommen. Tidligere og nåværende drift har ikke generert ulemper for 

omkringliggende eiendommer som har vist behov for å etablere et vegetasjonsbelte. Massemottak er 

dessuten en langt mindre belastende virksomhet enn sprengning og knusing av stein. 

6-7 Energiforsyning 

Det går høyspentstrekk rett utenfor området og i tilknytning t i l  området står en etablert trafo. En evt. 

overgang t i l  mer elektrifisert drift er derfor lett tilgjengelig. 
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7  PLANFORMÅL 

Iht. regjeringens nettside ang. reguleringsplanveileder for arealformål så brukes «annen særskilt 
angitt bebyggelse og anlegg» til regulering av rene massedeponier. Ønsket formål her er 
steinbrudd/pukkverk/masseuttak/-mottak/deponi, hvor det også skal være mulighet for 
mellomlagring og sortering av masser for gjenbruk der det er aktuelt. Det kan derfor argumenteres 
for å bruke formålet 1200 «Råstoffutvinning» som passer med eksisterende virksomhet i 
planområdet, kombinert med bestemmelser som åpner for ønsket virksomhet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealtabeller 

7 PLANFORMÅL 

Iht. regjeringens nettside ang. reguleringsplanveileder for arealformål så brukes «annen særskilt 

angitt bebyggelse og anlegg» t i l  regulering av rene massedeponier. Ønsket formål her er 

steinbrudd/pukkverk/masseuttak/-mottak/deponi, hvor det også skal være mulighet for 

mellomlagring og sortering av masser for gjenbruk der det er aktuelt. Det kan derfor argumenteres 

for å bruke formålet 1200 «Råstoffutvinning» som passer med eksisterende virksomhet i 

planområdet, kombinert med bestemmelser som åpner for ønsket virksomhet. 

Arealfonnål 

$12-5. Nr. 1 • Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

1200 - Rastotuvining 109,8 

Sum areal denne kategori: 109.8 

§12-5. Nr. 2 • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

2010- Veg 1,3 

2011- Kjereveg 1.7 

2019 - Annen veggrunn - grentareal (4) 1,4 

Sum areal denne kategori: 4,4 

1 2 - 5 .  Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt Areal (daa) 
reindrift 

5112- Skogbruk (3) 29 

Sum areal denne kategori: 2.9 

Totalt al le kategorier: 117,1 

Hensynssoner 

$12-6- Hensynssoner Areal (daa) 

140- Frisikt (2) 0.7 

410 -Krav vedorende infrastruktur 0,4 

Sum areal denne kategori: 1,1 

Totalt alle kategorier: 1,1 
Arealtabeller 
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7-1 1200 Råstoffutvinning 

Omfatter felt RU. Det inntas i planbestemmelsene at innenfor RU tillates drift av steinbrudd, 
pukkverk og deponering av masser. Videre tillates mellomlagring og sortering av masser for gjenbruk. 
Innenfor formålet tillates også etablert anleggsveier og lager, brakkerigg og verksted samt tilhørende 
konstruksjoner og anlegg tilknyttet formålet. 

Regulerte uttaksbegrensninger er bestemt ut fra hva de var i gjeldende reguleringsplan for området. 

Ut over ny adkomstvei og vektstasjon, vil ikke den nye reguleringsplanen innebære noen endring for 
den daglige driften av steinbruddet/pukkverket slik det drives i dag.  

Gjeldende reguleringsplan (plan id 22119830003) forutsetter at området når steinbruddet opphører 
skal tilføres et jordlag og beplantes. Det tas nå sikte på å tilrettelegge for en langt mer omfattende 
oppfylling av bruddområdet med grave- og anleggsmasser, slik at opprinnelig terreng langt på vei kan 
bli tilbakeført. 

 

Planforslaget tilrettelegger for mottak, mellomlagring og gjenvinning av overskuddsmasser i form av 
rene gravemasser og inerte/lett forurensede masser som pr. definisjon ikke medfører forurensning 
av miljøet.  

Det reguleres inn krav til hvilke masser som tillates mottatt og krav til oppfylling av området. Maksimale 
fyllingshøyder fremgår av vedlagte gjenfyllingsprofiler (datert 25.05.2022), og gjøres juridisk 
bindende ved innarbeidelse i reguleringsbestemmelsene.  
 
Oppfylling av masser utgjør et søknadspliktig tiltak med krav til ansvarlig søkerforetak. Det stilles krav 
om at det ved søknad om igangsettingstillatelse for oppfylling vedlegges en oppfyllingsplan som skal 
vise hvordan deponiet skal oppfylles og terrenget tilbakeføres.  

 
Mottak og deponering av inerte og lett forurensede masser (deponi kategori 3) forutsetter tillatelse 
fra Statsforvalteren etter avfallsforskriftens kap. 9.  

Mottak og fylling/planering med rene masser er unntatt fra kravene i avfallsforskriften, men er 
søknadspliktig etter forurensningsforskriften kap. 4 

Oppfyllingen skal samordnes med utvinningsdriften, slik at dette kan skje parallelt. 

Det skal etableres adgangskontroll/vektstasjon slik at man effektivt kan ha kontroll på alle tilkjørte 
lass til området. Samtlige lass som kjøres inn skal kunne dokumenteres.  

Virksomheten vil være underlagt streng regulering fra forurensningsmyndigheten, slik at alle krav for 
å oppnå en god sikring av miljømessige hensyn vil måtte være tilfredsstilt før masser kan mottas. 

Ferdigstillelse, dvs. all steinmasse er tatt ut, og fyllingen av masser er ferdig, er vanskelig å tidfeste, 
men det er gjenværende steinresurser i bruddet for flere tiår med drift. 

 

  

7-1 1200 Råstoffutvinnin 

Omfatter felt RU. Det inntas i planbestemmelsene at innenfor RU tillates drift av steinbrudd, 

pukkverk og deponering av masser. Videre tillates mellomlagring og sortering av masser for gjenbruk. 

Innenfor formålet tillates også etablert anleggsveier og lager, brakkerigg og verksted samt tilhørende 

konstruksjoner og anlegg tilknyttet formålet. 

Regulerte uttaksbegrensninger er bestemt ut fra hva de var i gjeldende reguleringsplan for området. 

Ut over ny adkomstvei og vektstasjon, vil ikke den nye reguleringsplanen innebære noen endring for 

den daglige driften av steinbruddet/pukkverket slik det drives i dag. 

Gjeldende reguleringsplan (plan id 22119830003) forutsetter at området når steinbruddet opphører 

skal tilføres et jordlag og beplantes. Det tas nå sikte på å tilrettelegge for en langt mer omfattende 

oppfylling av bruddområdet med grave- og anleggsmasser, slik at opprinnelig terreng langt på vei kan 

bli tilbakeført. 

Planforslaget tilrettelegger for mottak, mellomlagring og gjenvinning av overskuddsmasser i form av 

rene gravemasser og inerte/lett forurensede masser som pr. definisjon ikke medfører forurensning 

av m i l j e t .  

Det reguleres inn krav til hvilke masser som tillates mottatt og krav til oppfylling av området. Maksimale 

fyllingshøyder fremgår av vedlagte gjenfyllingsprofiler (datert 25.05.2022), og gjøres juridisk 

bindende ved innarbeidelse i reguleringsbestemmelsene. 

Oppfylling av masser utgjør et søknadspliktig ti ltak med krav t i l  ansvarlig søkerforetak. Det stilles krav 

om at det ved søknad om igangsettingstillatelse for oppfylling vedlegges en oppfyllingsplan som skal 

vise hvordan deponiet skal oppfylles og terrenget tilbakeføres. 

Mottak og deponering av inerte og lett forurensede masser (deponi kategori 3) forutsetter tillatelse 

fra Statsforvalteren etter avfallsforskriftens kap. 9. 

Mottak og fylling/planering med rene masser er unntatt fra kravene i avfallsforskriften, men er 

søknadspliktig etter forurensningsforskriften kap. 4 

Oppfyllingen skal samordnes med utvinningsdriften, slik at dette kan skje parallelt. 

Det skal etableres adgangskontroll/vektstasjon slik at man effektivt kan ha kontroll på alle tilkjørte 

lass t i l  området. Samtlige lass som kjøres inn skal kunne dokumenteres. 

Virksomheten vil være underlagt streng regulering fra forurensningsmyndigheten, slik at alle krav for 

å oppnå en god sikring av miljømessige hensyn vil måtte være tilfredsstilt før masser kan mottas. 

Ferdigstillelse, dvs. all steinmasse er tatt ut, og fyllingen av masser er ferdig, er vanskelig å tidfeste, 

men det er gjenværende stein resurser i bruddet for flere tiår med drift. 
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7-2 2010 Veg - Adkomstvei 

Omfatter felt V, areal for adkomstvei fra FV 1455 og frem til anlegget. Adkomstveien skal også 
betjene eksisterende massemottak på naboeiendommen og felles vekt- og kontrollstasjon. 

Avkjørsel og adkomstvei er prosjektert iht. kommunens veinormal og krav fra Fylkeskommunen. 
Veitegninger med lengdeprofil følger vedlagt.    

Eksisterende adkomstvei fra FV 1454, Nyveien, skal stenges som adkomst til pukkverk-
/deponiområdet når den nye veien tas i bruk. Veien sikres opparbeidet gjennom rekkefølgekrav. 

 

7-3 2011 Kjøreveg - Fylkesvei 

Omfatter felt KV, den delen av fylkesvei FV1455 som berøres av frisiktsonen (H140) inn i 
adkomstveien (V). Denne delen av fylkesveien er inntatt i planforslaget på oppfordring fra 
saksbehandler i kommunen, for at frisiktlinjene skal kunne vises i kommunens WEB-kart, og er 
regulert etter eksisterende situasjon. 

 

7-4 2019 Annen veggrunn - Grøntareal 

Omfatter felt AVG 1-4, areal for fylling/skjæring og grøfteareal langs adkomstveien (V) inn til området 
og eksisterende grøfteareal langs regulert del av fylkesvei FV1445 som berøres av frisiktsonen (H140) 
inn i adkomstveien (V).  

 

7-5 5112 Skogbruk 

Omfatter felt SKOG 1-3, sideareal til adkomstvei (V). Eksisterende skogdrift. Avgrensningen av 
arealene følger planavgrensning som ble varslet ved planoppstart. 

 

7-6 140 Frisiktsone 
Omfatter H140_1 og 2, areal for frisiktsone til adkomstvei (V) hvor hensyn til fri sikt ut og inn av 
adkomsten er gjeldende. Fartsgrensen her er 80 km/t, og frisikt er avklart med Viken 
Fylkeskommune.  Bestemmelse vedr. frisiktsone ved fylkesveien inntas i reguleringsbestemmelsene.  

 

7-7 410 Krav vedrørende infrastruktur (Sedimentasjonsanlegg og parkering) 

Omfatter H410 med krav vedrørende infrastruktur. Området er avmerket med teksten 
«sedimentasjonsanlegg og parkering» i plankart. Arealet er avsatt for etablering av 
sedimentasjonsdammer og nødvendig parkeringsareal. Ifm. etablering av massemottaket vil det bli 
gjennomført tiltak som sedimenteringsdammer ol. for å sikre området rundt mot forurenset 
avrenning fra de oppfylte massene. Det skal tilrettelegges for, og innføres rutiner for prøvetakning og 
overvåkning av avrenningen.  

Området er avsatt iht. foreslått plassering i VA-notat (vedlagt).  

 

7-2 2010 Ve -Adkomstvei 

Omfatter felt V, areal for adkomstvei fra FV 1455 og frem t i l  anlegget. Adkomstveien skal også 

betjene eksisterende massemottak på naboeiendommen og felles vekt- og kontrollstasjon. 

Avkjørsel og adkomstvei er prosjektert iht. kommunens veinormal og krav fra Fylkeskommunen. 

Veitegninger med lengdeprofil følger vedlagt. 

Eksisterende adkomstvei fra FV 1454, Nyveien, skal stenges som adkomst t i l  pukkverk- 

/deponiområdet når den nye veien tas i bruk. Veien sikres opparbeidet gjennom rekkefølgekrav. 

7-3 2011 K r e v e  - F lkesvei 

Omfatter felt KV, den delen av fylkesvei FV1455 som berøres av frisiktsonen (H140) inn i 

adkomstveien (V). Denne delen av fylkesveien er inntatt i planforslaget på oppfordring fra 

saksbehandler i kommunen, for at frisiktlinjene skal kunne vises i kommunens WEB-kart, og er 

regulert etter eksisterende situasjon. 

7-4 2019 Annen ve runn - Grøntareal 

Omfatter felt AVG 1-4, areal for fylling/skjæring og grøfteareal langs adkomstveien (V) inn t i l  området 

og eksisterende grøfteareal langs regulert del av fylkesvei FV1445 som berøres av frisiktsonen (H140) 

inn i adkomstveien (V). 

7-5 5112 Skogbruk 

Omfatter felt SKOG 1-3, sideareal t i l  adkomstvei (V). Eksisterende skogdrift. Avgrensningen av 

arealene følger planavgrensning som ble varslet ved planoppstart. 

7-6 140 Frisiktsone 

Omfatter H140_1 og 2, areal for frisiktsone t i l  adkomstvei (V) hvor hensyn t i l  fr i  sikt ut og inn av 

adkomsten er gjeldende. Fartsgrensen her er 80 km/t,  og frisikt er avklart med Viken 

Fylkeskommune. Bestemmelse vedr. frisiktsone ved fylkesveien inntas i reguleringsbestemmelsene. 

7-7 410 Krav ved r rende  infrastruktur Sedimentas'onsanle o arkerin 

Omfatter H410 med krav vedrørende infrastruktur. Området er avmerket med teksten 

«sedimentasjansanlegg og parkering» i plankart. Arealet er avsatt for etablering av 

sedimentasjansdammer og nødvendig parkeringsareal. lfm. etablering av massemottaket vil det bli 

gjennomført ti ltak som sedimenteringsdammer ol. for å sikre området rundt mot forurenset 

avrenning fra de oppfylte massene. Det skal tilrettelegges for, og innføres rutiner for prøvetakning og 

overvåkning av avrenningen. 

Området er avsatt iht. foreslått plassering i VA-notat (vedlagt). 
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8   VIKTIGE HENSYN OG VURDERINGSTEMAER 

Det er i denne planprosessen ikke krav om konsekvensutredning, det er likevel i planarbeidet gjort 
vurderinger rundt en rekke hensyn som kan berøres ved planen. Det er tatt utgangspunkt i dagens 
situasjon og vurdert om, og i så tilfelle, hvilke konsekvenser planen kan komme til å utløse, og om det 
evt. da er behov for å avbøte disse i planbestemmelsene.  

 

8-1  Miljø- og naturressurser  

8-1-1  Naturverdier og biologisk mangfold  

Dagens situasjon - Hovedområdet er i dag steinbrudd og lager/industri. Det er ikke registrert 
naturverdier eller biologisk mangfold som vil påvirkes negativt av reguleringen. 

Den nye veien vil bli etablert i et område som i dag ligger mellom to fylkesveier og steinbruddet. Det 
er ikke registrert habitater for rødlistede arter i dette området. 

På bakgrunn av undersøkelser i eksisterende kunnskapsgrunnlag og nasjonale databaser, 
(Miljødirektoratet sin naturbase), samt at planen i liten grad vil påvirke dagens situasjon i forhold til 
risiko for naturmangfoldet ettersom steinbrudd/pukkverksviksomheten allerede har pågått i området 
i nær 40 år, anses behov for ytterligere undersøkelser etter naturmangfoldloven §§ 8-12 ikke å 
foreligge. 

 

8-1-2  Naturressurser 

Dagens situasjon – Driften i steinbruddet er basert på den naturresursen som fjellet representerer. 
Denne består hovedsakelig av gneis og ressursen er viktig for bygg- og anleggsvirksomheten i 
området. Alle typer produkter tilknyttet pukkverksdrift - slik som steinsand, subus, singel, pukk og 
maskinkult produseres her. 

Etterfylling av masser når fjellet er sprengt ut vil med samordnet drift ikke virke negativt på uttaket 
av ressursen.    

 

8-1-3  Jord- og skogbruksressurser  

Dagens situasjon – En mindre del av det nye planområdet, veiarealet, er i dag LNF område, og består 
av blandet skog som nylig er uthugd. 

Ut over veiarealet vil ikke reguleringen innebære negative konsekvenser for videre skogsdrift i 
området. Den nye veien vil kunne gi bedre adkomst for senere skogskjøtsel i dette området. 

 

8-1-4  Kulturminner og kulturmiljø  

Dagens situasjon - Det er ikke registrert fredede kulturminner innenfor planområdet i Riksantikvarens 
database Askeladden. Et mindre område med gammel granskog med lokal verneverdi utenfor 
planområdet ble ifølge grunneier tillat felt ifm. hugst forrige år. 

Det innarbeides bestemmelse om meldeplikt.  

8 VIKTIGE HENSYN OG VURDERINGSTEMAER 

Det er i denne planprosessen ikke krav om konsekvensutredning, det er likevel i planarbeidet gjort 

vurderinger rundt en rekke hensyn som kan berøres ved planen. Det er tatt utgangspunkt i dagens 

situasjon og vurdert om, og i så tilfelle, hvilke konsekvenser planen kan komme t i l  å utløse, og om det 

evt. da er behov for å avbøte disse i planbestemmelsene. 

8-1 Miljø- og naturressurser 

8-1-1 Naturverdier o biala isk man fold 

Dagens situasjon - Hovedområdet er i dag steinbrudd og lager/industri. Det er ikke registrert 

naturverdier eller biologisk mangfold som vil påvirkes negativt av reguleringen. 

Den nye veien vil bli etablert i et område som i dag ligger mellom to fylkesveier og steinbruddet. Det 

er ikke registrert habitater for rødlistede arter i dette området. 

På bakgrunn av undersøkelser i eksisterende kunnskapsgrunnlag og nasjonale databaser, 

(Miljødirektoratet sin naturbase), samt at planen i liten grad vil påvirke dagens situasjon i forhold t i l  

risiko for naturmangfoldet ettersom steinbrudd/pukkverksviksomheten allerede har pågått i området 

i nær 40 år, anses behov for ytterligere undersøkelser etter naturmangfoldloven§§ 8-12 ikke å 

foreligge. 

8-1-2 Naturressurser 

Dagens situasjon - Driften i steinbruddet er basert på den naturresursen som fjellet representerer. 

Denne består hovedsakelig av gneis og ressursen er viktig for bygg- og anleggsvirksomheten i 

området. AIie typer produkter tilknyttet pukkverksdrift - slik som steinsand, subus, singel, pukk og 

maskinkult produseres her. 

Etterfylling av masser når fjellet er sprengt ut vil med samordnet drift ikke virke negativt på uttaket 

av ressursen. 

8-1-3 Jord- o sko bruksressurser 

Dagens situasjon - En mindre del av det nye planområdet, veiarealet, er i dag LNF område, og består 

av blandet skog som nylig er uthugd. 

Ut over veiarealet vil ikke reguleringen innebære negative konsekvenser for videre skogsdrift i 

området. Den nye veien vil kunne gi bedre adkomst for senere skogskjøtsel i dette området. 

8-1-4 Kulturminner o kulturmil 

Dagens situasjon - Det er ikke registrert fredede kulturminner innenfor planområdet i Riksantikvarens 

database Askeladden. Et mindre område med gammel granskog med lokal verneverdi utenfor 

planområdet ble ifølge grunneier tillat felt ifm. hugst forrige år. 

Det innarbeides bestemmelse om meldeplikt. 
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8-1-5  Landskapsbilde  

Dagens situasjon – Eksisterende steinbrudd ligger tilbaketrukket og lite eksponert, men et steinbrudd 
vil naturligvis fremstå som et betydelig inngrep i terrenget. Etablering av et massedeponi i bruddet vil 
etter hvert langt på vei kunne rekonstruere det opprinnelige terrenget.  

 

8.2 Miljøbelastning  

8-2-1  Forurensning – støy, støv, lukt og avrenning  

Dagens situasjon – Steinbrudd/pukkverk vil kunne generere forurensning i form av støy fra Boring, 
sprengning, maskiner og støving fra knuseprosesser og transport. Avrenning fra drifts- og 
uttaksområdet medfører transport av finstoff som kan gi tilslamming av vann. I forbindelse med 
sprengning vil det kunne være nitrogenrester i avrenningen.  

Dagens drift drives under de rammer som settes i forurensingsloven og forurensningsforskriften. 
Fylkesmannen og direktoratet for mineralforvaltning er tilsynsmyndigheter for dette. 
Prøvetakningsrutiner er utarbeidet og administreres av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på 
Universitetet i Ås. Reguleringsplanen vil ikke ha noen praktiske konsekvenser i forhold til driften av 
steinbruddet slik det drives etter gjeldende plan, men sedimenteringsbassenger og dreneringer ifm. 
massemottaket vil også fange opp det som er av avrenning fra steinbruddet på en sikrere måte enn i 
dag.   

Innkjøring av eksterne masser vil innebære en risiko for at disse kan avgi skadelige stoffer. Det er i 
reguleringsbestemmelsene inntatt bestemmelser som tydeliggjør kravet til at denne delen av 
virksomheten er underlagt de krav klassifiseringen av de innkjørte massene utløser i forhold til 
lovgivningen. I søknadsprosessen til forurensningsmyndigheten må avrenningsproblematikken 
analyseres, og det må vurderes hvilke tiltak som må iverksettes i forhold til håndtering av overvann 
og sigevann, så som sedimentasjonsbassenger, prøvetakningsrutiner ol.  

I forhold til støy vil ikke steinbrudd/pukkverksvirksomheten endres i forhold til dagens situasjon som 
følge av reguleringsendringen. Det er i forbindelse med planarbeidet utført en støyvurdering som 
dokumenterer dette. Vurderingen følger vedlagt. Det er ingen boliger som ligger innenfor støysonene 
for eksisterende eller planlagt drift. 

Det vil bli noe maskinell håndtering av de innkjørte massene, men dette vil foregå inne i 
steinbruddet, godt avskjermet fra omgivelsene. Mellom bebyggelsen og steinbruddet er det en 
åsrygg med høyde på kote K+ 181.  Det vil mest sannsynlig ikke være målbar støy fra 
deponivirksomheten ved nærmeste bolighus.   

I forhold til støy og støving ifm. transport, vil det bli en økt trafikkmengde, men planen vil likevel 
medføre en forbedring for beboere i området i forhold til dagens situasjon, da adkomstveien flyttes 
bort fra bebyggelsen ved Nyveien, og skal asfalteres.  

Retningslinje T-1520 for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging og retningslinje T-1442 for 
behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn for all aktivitet innenfor planområdet. Det 
inntas bestemmelse om at adkomstveg, plasser og åpne lager skal vannes etter behov for å hindre 
støvplager for omgivelsene. 

 

 

8-1-5 Landskapsbilde 

Dagens situasjon - Eksisterende steinbrudd ligger tilbaketrukket og lite eksponert, men et steinbrudd 

vil naturligvis fremstå som et betydelig inngrep i terrenget. Etablering av et massedeponi i bruddet vil 

etter hvert langt på vei kunne rekonstruere det opprinnelige terrenget. 

8.2 Miljbelastning 

8-2-1 Forurensnin - stø støv lukt o avrennin 

Dagens situasjon - Steinbrudd/pukkverk vil kunne generere forurensning i form av støy fra Boring, 

sprengning, maskiner og støving fra knuseprosesser og transport. Avrenning fra drifts- og 

uttaksområdet medfører transport av finstoff som kan gi tilslamming av vann. I forbindelse med 

sprengning vil det kunne være nitrogenrester i avrenningen. 

Dagens drift drives under de rammer som settes i forurensingsloven og forurensningsforskriften. 
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Prøvetakningsrutiner er utarbeidet og administreres av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på 

Universitetet i Ås. Reguleringsplanen vil ikke ha noen praktiske konsekvenser i forhold t i l  driften av 

steinbruddet slik det drives etter gjeldende plan, men sedimenteringsbassenger og dreneringer ifm. 

massemottaket vil også fange opp det som er av avrenning fra steinbruddet på en sikrere måte enn i 

dag. 

Innkjøring av eksterne masser vil innebære en risiko for at disse kan avgi skadelige stoffer. Det er i 

reguleringsbestemmelsene inntatt bestemmelser som tydeliggjør kravet t i l  at denne delen av 

virksomheten er underlagt de krav klassifiseringen av de innkjørte massene utløser i forhold t i l  

lovgivningen. I søknadsprosessen t i l  forurensningsmyndigheten må avrenningsproblematikken 

analyseres, og det må vurderes hvilke ti ltak som må iverksettes i forhold t i l  håndtering av overvann 

og sigevann, så som sedimentasjansbassenger, prøvetakningsrutiner ol. 

I forhold t i l  støy vil ikke steinbrudd/pukkverksvirksomheten endres i forhold t i l  dagens situasjon som 

følge av reguleringsendringen. Det er i forbindelse med planarbeidet utført en støyvurdering som 

dokumenterer dette. Vurderingen følger vedlagt. Det er ingen boliger som ligger innenfor støysonene 

for eksisterende eller planlagt drift. 

Det vil bli noe maskinell håndtering av de innkjørte massene, men dette vil foregå inne i 

steinbruddet, godt avskjermet fra omgivelsene. Mellom bebyggelsen og steinbruddet er det en 

åsrygg med høyde på kote K+ 181. Det vil mest sannsynlig ikke være målbar støy fra 

deponivirksomheten ved nærmeste bolighus. 

I forhold t i l  støy og støving ifm. transport, vil det bli en økt trafikkmengde, men planen vil likevel 

medføre en forbedring for beboere i området i forhold t i l  dagens situasjon, da adkomstveien flyttes 

bort fra bebyggelsen ved Nyveien, og skal asfalteres. 

Retningslinje T-1520 for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging og retningslinje T-1442 for 

behandling av støy i arealplanlegging skal legges t i l  grunn for all aktivitet innenfor planområdet. Det 

inntas bestemmelse om at adkomstveg, plasser og åpne lager skal vannes etter behov for å hindre 

støvplager for omgivelsene. 
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8-2-2  Geotekniske forhold  

Hele deponiet vil bli liggende på fast fjellgrunn, slik at det er ikke noen fare for utglidning av grunnen 
som følge av fyllingen. Imidlertid må de innkjørte massene arronderes slik at en er sikret mot at de 
sklir ut. Høyder, fyllingsfot, helling på fyllingen og evt. andre tiltak for å stabilisere massene vil bli 
utredet ifm. Oppfyllingsplanen. 

 

8-2-3  Trafikale konsekvenser  

Dagens situasjon, all trafikk til så vel pukkverket som til Helgerud massedeponi går via avkjøring til 
Nyveien. Reguleringen vil generere økt trafikkmengde, men flyttingen av veien vil eliminere det 
meste av trafikken som kan være generende for beboerne ved dagens adkomstvei. Det vil bli gode 
siktforhold for den nye utkjøringen til Fosserveien.  Det er ikke opplyst at denne delen av Fosserveien 
i noen grad er benyttet av barn som skolevei, eller er ulykkesbelastet.   

 

8-3  Samfunn 

8-3-1  Friluftsliv og rekreasjon  

Dagens situasjon: Området har i flere tiår vært benyttet som uttaksområde for steinbrudd og 
pukkverk, og det er ikke turstier eller rekreasjonsområde her. Det er viktig at området er forsvarlig 
avsperret mot at uvedkommende kan komme inn. 

 

8-3-2  Barn og unges interesser  

Reguleringen vil ikke ha noen innvirkning for kommunens barn og unge. 

 

8-3-3  Folkehelse  

Reguleringen vil ikke ha noen innvirkning på folkehelsen, men det kan nevnes at i den grad 
bebyggelsen ved dagens adkomstvei er sjenert av trafikken i dag, vil dette elimineres når veien 
flyttes.  
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9  ROS-ANALYSE 

Det er utarbeidet en ROS-analyse for tiltaket. I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene 
ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for 
planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planen. Analysen skal 
gjennomføres med egen sjekkliste basert på krav i NS 5814 og rundskriv fra DSB. En ROS-analyse skal 
ta for seg endringer og forhold som får konsekvenser som følge av den aktuelle planen den er knyttet 
til. Her er det en plan som gjelder et område hvor det allerede er et etablert steinbrudd/pukkverk og 
et tilgrensende massedeponi, slik at den merbelastningen tilkjøring og deponering av masser til 
området vil utgjøre, vil ha begrensede konsekvenser.  

Det er tvilsomt at utvidelsen av virksomheten i steinbruddet med massemottak vil medføre særlige 
konsekvenser som har betydning i forhold til samfunnssikkerhetsmessige forhold. Det vil måtte 
utredes hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre at anlegget ikke vil avgi skadelig avrenning, og 
for å sikre at det ikke skjer utglidning av deponerte masser. Den nye veitraseen vil bidra til å minske 
risikoen for trafikale uhell og ulykker ifm. transport av masser inn og ut av området. 
Forurensningsmyndigheten vil stille som krav at det er en effektiv kontroll av innkjørte masser, slik at 
det ikke deponeres masser med for høye grenseverdier av miljøskadelige stoffer.  De viktigste 
funnene fra ROS analysen er presentert under. 

Masseuttak genererer støy i perioder med boring, sprengning og knusing. All boring, sprengning og 
bearbeiding av stein og masser skjer innenfor fastsatte driftstider. 

Det er under planprosessen blitt gjennomført støymålinger. Dagens støyforhold overskrider ikke de 
verdier som er gitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen, T-1442 og teknisk forskrift.  

Ut over intern transport med hjullaster og gravemaskin, vil ikke mottaksvirksomheten generere støy 
fra området ut over dagens situasjon.  

Transport inn og ut av området vil øke, men vil kompenseres ved at veien flyttes bort fra område 
med bebyggelse.   
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10  KOMMENTARER TIL VARSEL OM PLANOPPSTART 

Frist for kommentarer/innspill ble satt til 30.06.20 

Innenfor fristen innkom det fire kommentarer. Ingen kommentarer kom etter fristutløpet. 

 

10-1 Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS 

I sitt innspill datert 12.06.20, presiserer brannvesenet at det ved en evt. oppføring av nye byggverk 
innenfor planområdet, må tilrettelegges for rednings og slokkingsarbeid. Tilgjengelighet for 
slokkemannskaper og vannforsyning må sikres.  

 

Tiltakshavers bemerkninger: Det vil i liten utstrekning være aktuelt å oppføre byggverk som vil 
utgjøre særlig brannpotensiale. Det vil i så fall bli tilrettelagt for slukkevann ifm. en evt. byggesak. 
Pukkverk/massemottak gis egen adresse knyttet til vegnr., samt at nødetatene gis tilgang til 
nøkkel/kode for å kunne finne frem til, og komme inn på området. 

Kommunalteknisk avdeling ved Aurskog-Høland kommune opplyser at nærmeste brannkum er kum 
nummer 29416 som ligger langs Nyveien ca. 140 meter nord for eksisterende avkjøring til 
planområdet.   

 

10-2 Norges Vassdrags og Energidirektorat - NVE   

Påpeker i sitt innspill ved varsel om oppstart av plansaker, datert 12.06.20, at forslagsstiller har 
ansvar for å ivareta hensynet til å hindre negative konsekvenser av flom, erosjon, skred og overvann. 

 

Tiltakshavers bemerkninger: Vi oppfatter dette som et generelt innspill. Ved oppfylling i dette 
steinbruddet, vil flom ikke være en problemstilling da det ikke går bekkeløp gjennom uttaksområdet 
som skal fylles opp.  Massene vil bli arrondert slik at risiko for skred blir minst mulig, og det vil kun 
være fare for utglidning «internt» i de tilkjørte massene da fyllingen vil bli etablert på fast fjellgrunn. 
Erosjon og overvann vil håndteres i drenering og sedimentasjonsbassenger. Det er utarbeidet en 
rammeplan for håndtering av overvann og avrenning.  

 

10-3 Direktoratet for mineralforvaltning - DIRMIN   

Viser i sin uttalelse, datert 29.06.20, til gjeldende driftskonsesjon, og påpeker at denne må revideres 
dersom den nye planen innebærer et avvik fra den driften som omfattes av gjeldende 
driftskonsesjon.  

Direktoratet fraråder at det gis bestemmelser i reguleringsplanen som binder opp driften og 
avslutningen av masseuttaket. Dette slik at bergfaglige vurderinger skal kunne gjøres fortløpende og 
ivaretas gjennom driftsplanen.  
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Tiltakshavers bemerkninger: Det er i tråd med direktoratets anbefaling lagt opp til at det ikke gis 
bestemmelser i reguleringsplanen som binder opp driften og avslutningen av masseuttaket.  

Revidert driftsplan er under utarbeiding, men ligger på vent til reguleringsplanen er vedtatt, slik at 
tilpasningen til denne kan inntas i driftsplanen.   

  

10-4 Kine Nordmo og Lasse Berg Nordmo  

Som er grunneiere for gbnr. 14/16 har gitt sitt innspill i e-post 30.06.20. De er i dag plaget av støving 
og trafikk inn i området, og ber om at veien fysisk stenges. De har forståelse for omreguleringen av 
gbnr. 14/16, men vil som grunneiere ta fortløpende stilling til å gi tillatelse til oppføring av nye bygg 
på eiendommen. De spør hvor lenge det vil være mulig å ta ut fjell med dagens uttak. 

 

Tiltakshavers bemerkninger: Veien til steinbruddet via industriområdet skal stenges med bom, og all 
trafikk til så vel pukkverket og massedeponiet som reguleres i denne planen, og massedeponiet på 
naboeiendommen vil gå over den nye veien. Eiendommen gbnr. 14/16 er nå tatt ut av planprosessen. 

Med dagens uttak, 10.000 – 30.000 m3 pr. år, vil det kunne tas ut masser i 55 - 165 år. Det er 
imidlertid intensjonen å øke årlig uttak i bruddet.   

 

 

 

11 Vedlegg: 

• Reguleringsplankart 
• Reguleringsbestemmelser 
• ROS analyse 
• Rammeplan vannhåndtering 
• Veitegninger med lengdeprofil 
• Støyvurdering 
• Innspill til varsel om planoppstart 
• Gjenfyllingsprofiler (datert 25.05.2022) 
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bestemmelser i reguleringsplanen som binder opp driften og avslutningen av masseuttaket. 
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