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Besøk oss på www.nrbr.no   
Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog 
Telefon 67 91 04 00  
E-post: post@nrbr.no 

Finn vår digitale postlenke på 
www.nrbr.no/Kontakt 
 

Ved brann og ulykker, ring 110 
Org.nr.: NO 976 634 438 
 

Innspill ved varsel om planarbeid - detaljregulering for pukkverk og 
massemottak ved Fetmosen - PlanID: 302620200006 
 
Ved eventuell oppføring av nye byggverk som faller inn under plan- og bygningsloven anser 
brannvesenet det som viktig at krav gitt i byggteknisk forskrift om tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskaper blir ivaretatt. Dette gjelder ikke minst tilgjengelighet til 
bygning, og brannvesenets behov for vannforsyning utendørs. Slik tilrettelegging er også 
viktig i anleggsperioden. Våre retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper kan leses på http://nrbr.no/bedriftbyggsak/ 
 
Ved etablering av nye brannvannuttak, ber brannvesenet om at det benyttes hydranter i 
stedet for brannkummer og at det stilles følgende krav i reguleringsbestemmelsene: “Som en 
hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak, 
eventuelle avvik fra dette må være avklart med brannvesenet.” 
 
For å sikre vannforsyning til brannvannuttak bør hovedledningsnettet ha tosidig forsyning. 
 
Det må sørges for at brannvesenets tilgjengelighet til eksisterende bebyggelse og anlegg ikke 
blir forringet. Alle endringer må ivareta tilfredsstillende innsatsmuligheter/ tilrettelegging for 
brannvesenet til eksisterende og fremtidig bebyggelse og anlegg. Det er viktig at 
brannsikkerheten inklusive tilrettelegging for brannvesenets slokkeinnsats også ivaretas i 
hele anleggsperioden. 

Parkering, støyskjerming, bommer etc. må ikke være til hinder for utrykningskjøretøy/ 
brannbil og hindre effektiv innsats for brannvesenet. 
 
Før igangsettingstillatelse i en eventuell byggesak gis må det foreligge en plan som viser 
tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats. 
 
En utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. Det tenkes da 
blant annet på adkomstveier for brannvesen, angrepsveier, tilgang på brannvann/ plassering 
av brannvannsuttak, snuhammere i eventuelle blindveier og oppstillingsplasser.  
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Brannvesenet ønsker å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og i 
kommende byggesaker. 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Hilde Bjørkeng 
branningeniør 
  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Nytt massedeponi og 
videreføring av pukkverk ved Fetmosen - Gnr/bnr 13/1, 13/21, 14/1, 
14/2, 14/16 – Aurskog-Høland, Viken 
Vi viser til varsel om oppstart mottatt 12.06.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og 
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren.  

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder 
vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 
vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen 
ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom 
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 
avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 
infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
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at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 Klimaprofilene 
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler 

 Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-
1469  

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
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Uttalelse til kunngjøring om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan for Fetgropa pukkverk og massemottak gbnr. 13/1, 
21 og 14/1,2,16 i Aurskog-Høland kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 29. mai 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Forslagsstiller ønsker å fortsette dagens steinbrudd og tilrettelegge for å kunne 
etablere et massemottak for rene gravemasser og inerte/lett forurensende masser på 
området, slik at dette kan fylles opp etter hvert som fjellet skytes ut. 
 
I tillegg legges det til rette for ny adkomstvei fra FV1455, Fosserveien som også skal 
benyttes av Helgerud deponi på naboeiendommen. I forbindelse med den nye veien 
skal det også etableres felles mottakskontroll og vektstasjon. 
 
I dag tas det ut 10-30 000 m3 med fjellmasser som knuses til pukk pr. år. Intensjonen er 
å øke dette framover. Gjenstående fjellressurs i bruddet er beregnet til ca. 1.650.000 
m3. 
 
DMFs uttalelse til planen 
Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle 
anbefaling er at denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi er derfor positive til at 
området reguleres for råstoffutvinning. Regulering bidrar til å sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der det 
legges vekt på langsiktige løsninger og beskrivelse av konsekvenser for miljø og 
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reguleringsplan for Fetgropa pukkverk og massemottak gbnr. 13/1, 
21 og 14/1,2,16 i Aurskog-Høland kommune 

Ladebekken 50 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser t i l  
ovennevnte sak, datert 29. mai 2020. 

TELEFON+ 47 73 90 46 00 

E-POST post@dirmin.no 

WEB www.dirmin.no 

GIRO 7694.05.05883 

SWIFT DNBANOKK 

IBAN N05376940505883 

ORG.,NR, NO 974 760 282 

SVALBARD KONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 

ressurser, og skal bidra t i l  størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen ti l  mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 

Om planen 
Forslagsstiller ønsker å fortsette dagens steinbrudd og tilrettelegge for å kunne 
etablere et massemottak for rene gravemasser og inerte/lett forurensende masser på 
området, slik at dette kan fylles opp etter hvert som fjellet skytes ut. 

I tillegg legges det t i l  rette for ny adkomstvei fra FV1455, Fosserveien som også skal 
benyttes av Helgerud deponi på naboeiendommen. I forbindelse med den nye veien 

skal det også etableres felles mottakskontroll og vektstasjon. 

I dag tas det ut 10-30 000 m? med fjellmasser som knuses til pukk pr. år. Intensjonen er 

å øke dette framover. Gjenstående fjellressurs i bruddet er beregnet t i l  ca. 1.650.000 
m. 

DMFs uttalelse til planen 
Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle 

anbefaling er at denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi er derfor positive t i l  at 
området reguleres for råstoffutvinning. Regulering bidrar t i l  å sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der det 
legges vekt på langsiktige løsninger og beskrivelse av konsekvenser for miljø og 
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samfunn jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1. Gjennom reguleringen 
legges forutsigbare rammer for den framtidige råstoffutvinningen.  
 
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig 
forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både 
i volum og kvalitet.  
 
Planområdet omfatter forekomst Fet og Høland pukkverk i ressursdatabasen til Norges 
geologiske undersøkelse (NGU). Forekomsten Fet er vurdert som en liten viktig 
grusressurs, mens Høland pukkverk er vurdert til å ha lokal betydning som pukk 
ressurs.  
 
Vi registrerer at flere av punktene nedenfor er nevnt i oppstartsvarselet. DMF 
anmoder om at følgende punkt redegjøres for i planbeskrivelsen: 
 

 Om det er løsmasser (type avsetning) eller fast fjell (hvilken bergart) 
 Geologiske strukturer som oppsprekkingsgrad (sprekkenes strøk/fall i forhold 

til hvordan det er planlagt å drive ut forekomsten) og eventuelle 
diskontinuiteter (sprekkesoner) i bergarten 

 Estimert totalt volum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak  
 Kvalitet og kvalitetsvariasjoner 
 Bruksområder og marked på kort og lang sikt 

 
 
Konsesjonsplikt etter mineralloven 
Store deler av planområdet er omfattet av konsesjon for Fet Gropa 07.05.91. Det er 
noe uklart hvordan videre uttak planlegges, men under forutsetning av at det skal tas 
ut masser i det utvida planområdet, må det sendes inn søknad om driftskonsesjon 
etter mineralloven. Søknad skal sendes til DMF. Berørte parter og lokale myndigheter 
vil høres før konsesjon eventuelt gis.  
 
DMF anbefaler at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på 
følgende, eller lignende, måte: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i 
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. 
Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.» 
 
Dersom uttak imidlertid skal gjøres utelukkende innenfor gjeldende konsesjon, men 
slik at det skal gjøre vesentlig avvik fra allerede godkjent driftsplan, skal driftsplanen 
oppdateres og sendes til DMF for ny godkjenning. Ny konsesjonssøknad kreves ikke i 
dette tilfellet, da uttaket gjøres innenfor gjeldende konsesjon, jf. mineralloven § 69 nr. 
5. 
 
DMF sin videre uttalelse er under forutsetning av at det skal gjøres uttak innenfor 
utvida område, og at det kreves ny konsesjon.  
 
Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven 
Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og 
gjennom eventuelle vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av 
DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum 
oppfylle kravene som følger av DMF sin driftsplanveileder. Se vår «Driftsplanveileder» 

samfunn jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse§ 1-1. Gjennom reguleringen 

legges forutsigbare rammer for den framtidige råstoffutvinningen. 

En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig 

forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både 

i volum og kvalitet. 

Planområdet omfatter forekomst Fet og Høland pukkverk i ressursdatabasen ti l  Norges 
geologiske undersøkelse (NGU). Forekomsten Fet er vurdert som en liten viktig 
grusressurs, mens Høland pukkverk er vurdert t i l  å ha lokal betydning som pukk 
ressurs. 

Vi registrerer at flere av punktene nedenfor er nevnt i oppstartsvarselet. DMF 

anmoder om at følgende punkt redegjøres for i planbeskrivelsen: 

• Om det er løsmasser (type avsetning) eller fast fjell (hvilken bergart) 

• Geologiske strukturer som oppsprekkingsgrad (sprekkenes strøk/fall i forhold 
t i l  hvordan det er planlagt å drive ut forekomsten) og eventuelle 

diskontinuiteter (sprekkesoner) i bergarten 

• Estimert totalt volum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak 

• Kvalitet og kvalitetsvariasjoner 

• Bruksområder og marked på kort og lang sikt 

Konsesjonsplikt etter mineralloven 
Store deler av planområdet er omfattet av konsesjon for Fet Gropa 07.05.91. Det er 

noe uklart hvordan videre uttak planlegges, men under forutsetning av at det skal tas 
ut masser i det utvida planområdet, må det sendes inn søknad om driftskonsesjon 
etter mineralloven. Søknad skal sendes t i l  DMF. Berørte parter og lokale myndigheter 

vil høres før konsesjon eventuelt gis. 

DMF anbefaler at forholdet t i l  mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på 
følgende, eller lignende, måte: «Drift skal skje i henhold t i l  bestemmelser i 
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. 
Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.» 

Dersom uttak imidlertid skal gjøres utelukkende innenfor gjeldende konsesjon, men 

slik at det skal gjøre vesentlig avvik fra allerede godkjent driftsplan, skal driftsplanen 
oppdateres og sendes t i l  DMF for ny godkjenning. Ny konsesjonssøknad kreves ikke i 
dette tilfellet, da uttaket gjøres innenfor gjeldende konsesjon, jf. mineralloven § 69 nr. 

5. 

DMF sin videre uttalelse er under forutsetning av at det skal gjøres uttak innenfor 
utvida område, og at det kreves ny konsesjon. 

Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven 
Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og 

gjennom eventuelle vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av 
DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum 
oppfylle kravene som følger av DMF sin driftsplanveileder. Se vär «Driftsplanveileder» 
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for mer informasjon: https://dirmin.no/regelverk/veiledere 
 
Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt 
i medhold av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen.  
 
Arealavklaringen for masseuttaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom 
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, 
tidsbegrensning og etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene bør gå klart 
frem i planbeskrivelsen.  
 
Det vises til i planinitiativet at det kan fastsettes reguleringsbestemmelser om høyder 
og skråningsvinkler for fyllingen mot omkringliggende terreng. DMF anbefaler at 
reguleringsbestemmelser ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og 
avslutningen av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny 
behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra 
bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen.  
 
Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk 
verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige 
vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal 
godkjennes av DMF.  
 
Sikring, skjerming og etterbruk 
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver 
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det 
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, 
og for tilsyn og vedlikehold av disse.   
 
Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra 
boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En vegetasjonsskjerm kan bidra til 
å redusere støy og støvpåvirkning, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at 
det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet. 
 
Vi anbefaler at skjermingstiltak ikke legges oppå, men ved siden av uttaksområdet, da 
det ikke skal foretas uttak i områder avsatt til skjermingstiltak. Etterbruk av området 
og krav til utforming av arealet etter avsluttet uttak bør fastsettes i reguleringsplanen, 
slik at driften kan planlegges deretter.  
 
Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av 
mineralressurser»: https://dirmin.no/regelverk/veiledere  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 

for mer informasjon: https://dirmin.no/regelverk/veiledere 

Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt 
i medhold av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen. 

Arealavklaringen for masseuttaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom 
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, 

tidsbegrensning og etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene bør gå klart 
frem i planbeskrivelsen. 

Det vises t i l  i planinitiativet at det kan fastsettes reguleringsbestemmelser om høyder 

og skråningsvinkler for fyllingen mot omkringliggende terreng. DMF anbefaler at 
reguleringsbestemmelser ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og 

avslutningen av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny 
behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra 
bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen. 

Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk 

verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige 
vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal 
godkjennes av DMF. 

Sikring, skjerming og etterbruk 
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver 
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det 
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, 

og for tilsyn og vedlikehold av disse. 

Om nødvendig må det legges opp t i l  skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra 
boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En vegetasjonsskjerm kan bidra til 
å redusere støy og støvpåvirkning, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at 
det settes av tilstrekkelig areal t i l  skjermingsformålet. 

Vi anbefaler at skjermingstiltak ikke legges oppå, men ved siden av uttaksområdet, da 

det ikke skal foretas uttak i områder avsatt t i l  skjermingstiltak. Etterbruk av området 
og krav t i l  utforming av arealet etter avsluttet uttak bør fastsettes i reguleringsplanen, 
slik at driften kan planlegges deretter. 

Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av 
minera/ressurser»: https://dirmin.no/regelverk/veiledere 

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 

hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 

supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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Innspill / spørsmål om endring av reguleringsplan på gbnr 14/16  

 

Vi viser forståelse for at det ønskes omgjort fra M1 til m2 på gnbr 14/16  

Med ny ankomstvei via FV1455 skrives det at tungtrafikken vil elimineres fra eksisterende 
ankomstvei.  

Hvorfor kan ikke denne veien heller fysisk stenges ?  

Alternativt åpne veien om det er behov for det ved innfrakting av større maskiner/knuseverk  etc.  

- Det er i dag et stort problem med støv for oss som bor på gården ved innkjøringen samt at 
persjonbilene/lastebilene holder høy hastighet ingen overholder skiltet fartsgrense 20km/t. 

Dette har blitt verre etter at vekten ble koblet ut. Da var lastebilene nødt til og stoppe opp 
for veiing.  Nå slipper de det og kommer i full fart opp bakken forbi huset.vere seg renovasjon 
og containerbiler,tippbiler.  

Klestørking utendørs i sommerhalvåret er ikke gjennomførbart 

  Med barn lekende ute er dette skummelt. 

Vindus vask har vi gitt opp 

   Vi ser helst at denne veien stenges 

  

 

- Med dagens utak av fjell hvor lenge vil det være mulig og ta ut fjell ? 
- Vi ønsker også bedre dialog mellom tiltakshaver og grunneiere på gbnr 14/16 
- Det blir fra tid til annen kjørt inn masse som sies det er en mellomlagring uten at det blir 

fjernet igjen.    

Videre ønsker ikke vi som grunneier at det blir satt opp noen flere byggninger/lagerhaller etc på  
området som i dag leies ut til tiltakshaver – betong øst – Holmedal transport men alt kan vurderes 
fortløpende 

Det stilles også spørsmål til hvorfor det skal lagres så mye skrot på området tiltakshaver disponerer i 
dag. Holmedal transport på sin side har ryddet kraftig opp etter sist dialog  

 

Vi kan heller ikke se å ha motatt papirdokumenter på saken etter forespørsel om dette fra 
tiltakshaver/Magne sundby 09.06.2020 hvor vi snakket sammen på telefon og informerte om at det 
hadde blitt sendt ut dokumenter til tidligere grunneiere Geir-Arne gulbrandsen og Tone Irene 
Gulbrandsen.  

Melding sendt: Hei. Ref samtale kan papir eksemplar sendes Nyveien 797 1963 Fosser 

 

Med vennelig hilsen kine nordmo og Lasse berg nordmo grunneiere 14/16 

 

Innspill / spørsmål om endring av reguleringsplan på gbnr 14/16 

Vi viser forståelse for at det ønskes omgjort fra Ml t i l  m2 på gnbr 14/16 

Med ny ankomstvei via FV1455 skrives det at tungtrafikken vil elimineres fra eksisterende 

ankomstvei. 

Hvorfor kan ikke denne veien heller fysisk stenges? 

Alternativt åpne veien om det er behov for det ved innfrakting av større maskiner/knuseverk etc. 

Det er i dag et stort problem med støv for oss som bor på gården ved innkjøringen samt at 

persjonbilene/lastebilene holder høy hastighet ingen overholder skiltet fartsgrense 20km/t. 

Dette har blitt verre etter at vekten ble koblet ut. Da var lastebilene nødt til og stoppe opp 

for veiing. Nå slipper de det og kommer i full fart opp bakken forbi huset.vere seg renovasjon 

og containerbiler,tippbiler. 

Klestørking utendørs i sommerhalvåret er ikke gjennomførbart 

Med barn lekende ute er dette skummelt. 

Vindus vask har vi gitt opp 

Vi ser helst at denne veien stenges 

Med dagens utak av fjell hvor lenge vil det være mulig og ta ut fjell ? 

Vi ønsker også bedre dialog mellom tiltakshaver og grunneiere på gbnr 14/16 

Det blir fra tid til annen kjørt inn masse som sies det er en mellomlagring uten at det blir 

fjernet igjen. 

Videre ønsker ikke vi som grunneier at det blir satt opp noen flere byggninger/lagerhaller etc på 

området som i dag leies ut ti l tiltakshaver- betong øst- Holmedal transport men alt kan vurderes 

fo r t lpende 

Det stilles også spørsmål til hvorfor det skal lagres så mye skrot på området tiltakshaver disponerer i 

dag. Holmedal transport på sin side har ryddet kraftig opp etter sist dialog 

Vi kan heller ikke se å ha motatt papirdokumenter på saken etter forespørsel om dette fra 

tiltakshaver/Magne sundby 09.06.2020 hvor vi snakket sammen på telefon og informerte om at det 

hadde blitt sendt ut dokumenter til tidligere grunneiere Geir-Arne gulbrandsen og Tone Irene 

Gulbrandsen. 

Melding sendt: Hei. Ref samtale kan papir eksemplar sendes Nyveien 797 1963 Fosser 

Med vennelig hilsen kine nord mo og Lasse berg nordmo grunneiere 14/16 
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