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1. IN N LEDNI N G
Asplan Viak AS er engasjert av Sokna Sand og Pukk AS til å gjennomføre et reguleringsplanarbeid for
Masseuttak Djupedal . Området er lokalisert ca. 2,5 km. nord for nærmeste boligområde og 4 km fra
Sokna sentrum.

Masseuttaket i Djupedal består av et uttaksområde med både sanduttak og dagbrudd for uttak av
fast fjell. Kommuneplanens arealdel har avsatt området som eksisterende og framtidig
råstoffutvinning , masseuttak og mo ttak . Uttaket har foregått gjennom flere tiår uten å være regulert.
Deler av området som er avsatt til eksisterende masseuttak har vært i drift i mange år.

Dette planinitiativet er utformet iht. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering, og
er bygd opp etter forskriftens §1, pkt. a - l.

Det bes om et oppstartsmøte med Ringerike kommune så snart som mulig for å klargjøre
forutsetningene for videre planarbeid.
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2. FORMÅLET M ED PLAN ARB EI DET
Formålet med planarbeidet er å regulere område t avsatt til eksisterende råstoffutvinning ,
masseuttak og mottak og en mindre del i nord avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel Ringerike
2019 - 2030, vedtatt 31.1.2019.

Hele området avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen er på ca. 450 dekar. A real for eksisterende
råstoffutvinning , samt ønsket utvidelse er på ca. 200 dekar.

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002 . Det er søkt
om og gitt ny driftskonsesjon for eksisterende uttaksområde , samt en eta ppe 2 som omfatter noe
LNF - areal i nord, 1.1.2020 fra Direktoratet for Mineralforvaltning (vedlagt).
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3. FORHOLDET TI L OVEROR DN A PLAN ER
Avgrensning av område t avsatt til råstoffutvinning , masseuttak og mottak i kommuneplanen er
innhentet fra Ringerike kommune. Mot nord går omsøkt konsesjonsområde lengre enn
avgrensningen i kommuneplanen. Avgrensningen i kommuneplanen tilsier at det ikke er foretatt
detaljerte vurderinger av avgrensingen på kommuneplannivå .

Fra kommuneplanens bestemmelser:

U ttak er regulert av konsesjon etter mineralloven (drift), planavklaring etter pbl og bestemmelser i
eller vedtak etter forurensingsloven.

Eierforhold:

Det en grunneier av reguleringsområdet : Lina Lundesgaard (148/1, marke rt i oransje).
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4. PLAN OM RÅDET OG VI RKN I N GER AV PLAN ARBEI DE T
Det aktuelle området ligger på eiendom 148/1. Sokna Sand og Pukk AS ønsker å regulere areal gitt i
driftskonsesjon og areal avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen.

Bilde: Planområdet.

Med hensyn til reguleringen er det noen punkt vi ønsker å diskutere på oppstartsmøte:

- Deler av driftskonsesjonen ligger i areal avsatt til LNF . Detaljregulering av området vil
medføre at deler av området kan tilbakeføres til LNF. Se punktet « Avslutningsplan» i
konsesjonssøknaden for å se areal som bør vurderes tilbakeført til LNF.

- Eventuell annen etterbruk
- Driftstider
- A tkomst og transport fra hovedvei
- Innsyn/skjerming, støy
- Istandsetting av eksisterende bruk er avklart i driftskonsesjon
- I driftskonsesjonen er det blant annet to vilkår til drift av betydning for reguleringen:

o Markering av konsesjonsgrense i terreng
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5. PUN KT C, D, E, F, G , H , M, N OG O

- Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
o Ingen ny bebyggelse planlagt. Anleggstiltak for drift av masseuttaket fremgår

detaljert av driftskonsesjon (vedlagt) . Driftsbygg reguleres som de er.
- Utbyggingsvolum og byggehøyder

o Ingen ny bebyggelse planlagt.
- Funksjonell og miljømessig kvalitet og virkning på/tilpasning til landskap og omgivelser

som vurderes i planarbeidet
o Se punkt 4 om sandsvale.
o Området er omfatta av verneplan for Sogna. I Sogna er det registrert elvemusling.
o Innsyn/skjerming /terrengforming etterbruk
o støy utslipp til luft og vann
o Driftstider
o Atkomst/transport
o Tiltak i randsone
o Rekkefølger
o Etterbruk
o Plangrepet, planomfang og utforming vil bli vurdert i planprosessen. Nødvendige

føringer innarbeides i plankart og reguleringsbestemmelser.
- Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende regulering splaner og retningslinjer og

pågående planarbeid
o Se punkt 3
o Regulering er viktig for å få drift og videre utvikling av drift inn i riktige formelle

rammer.
- Samfunnssikkerhet

o Det vises til veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap –
Samfu nnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). Det vil bli utarbeidet en
ROS - analyse i tråd med anbefalingene her ift. vurderinger av sikkerhet/risiko og
sårbarhet.

- Mulige konsekvenser av planinitiativet, positive og negative
o Positive: Framtidig drift, mulighet for ny bebyggelse/formål ved avslutning av

masseuttak
o Negative: Så lenge masseuttaket er i drift: støy, landskapsvirkninger, konflikt med

sandsvale (mulige avbøtende tiltak)
- Aktuelle utredningstema (omtales selv om planinitiativet ikke utløser krav om KU etter

forskriften).
o Det som er utredet og bestemt i driftskonsesjon skal ikke gjentas i reguleringsplan

jf. veileder
o Mulig behov mht naturmangfold: sandsvale samt påvirkning/avbøtende tiltak mht

Sogna
o Mulig: Støy

- Eksisterende kun nskap: hva finnes av utredninger og kartlegginger i området?
o Verna Vassdrag Sogna
o Registrering av sandsvale
o Støysone for fylkesvei (fra SVV)
o Aktsomhetskart naturfare
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6. BERØRTE PARTER, PROS ESS OG M EDVI RKNIN G
Det vil legges opp til en planprosess etter plan - og bygningsloven sine krav til prosess med
medvirkning . Planprosessen vil også gjennomføres etter avtale med kommunen som planmyndighet.
Oppstart av planarbeid vil sendes direkte til private og offentlige berørte parter. Adresselist en tas ut
fra Statens Kartverk sine databaser for private parter når planavgrensningen er endelig fastsatt. Liste
over offentlige fagmyndigheter som varsles framgår under. Vi ønsker innspill fra kommunen på om
det er andre interesseorganisasjoner som bør v arsles.

- Ringerike kommune
- Viken fylkeskommune
- Fylkesmannen i Oslo og Viken
- NVE
- Mattilsynet
- Statens vegvesen
- R enovasjon
- Kraftnett
- Direktoratet for Mineralforvaltning

Det legges ikke opp til en utvidet medvirkningsprosess, åpne møter etc., med det vil bli tatt
direktekontakt og lagt opp til møter ved behov.

Framdrift:

- Varsling av oppstart rett etter oppstartsmøte
- Levering av planforslag når evt. Merknader har kommet inn og frist er utløpt
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7. VU RDERI NG AV OM PLAN EN ER OM FAT T ET AV FORSKRI FT OM
KON SEKVEN SUTREDNI NG

Planarbeidet er vurdert i forhold til «Forskrift om konsekvensutredninger FOR - 2017 - 06 - 21 - 854».

Jf. § 6 skal planer etter vedlegg 1 punkt 19 alltid konsekvensutredes og ha planprogram, med mindre
tiltaket er konsekvensutredet i tidligere plan (…):

Vedlegg 1 i Forskrift for konsekvensutredning:

Reguleringsplan og n y konsesjon gjelder for det eksisterende uttaksområdet og inkluderer et område
for etappe 2, totalt ca. 186 daa. Dersom forslag til kommuneplanens arealdel omfatter nytt eller
utvidet mineraluttaksområde skal dette konsekvensutredes. Det forutsettes at dette er gjort for
arealet avsatt i kommuneplan og at det dermed ikke er krav om konsekvensutredning på
reguleringsplannivå . Når det gjelder utvidelsen i nord anses dette området for å være av liten
størrelse og med få konflikter, slik at en vurdering av konsekvenser vil kunne tas som del av ordinært
planarbeid i planbeskrivelsen.

Dersom det framkommer annen informasjon eller andre tiltak som ikke er konsekvensvurdert vil det
medføre krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredning skal utføres i nødvendig grad etter
tiltakets størrelse og omfang og virkning for miljø og samfunn.

Det vil gjennom planprosessen blir gjort planfaglige vurderinger. Temaer som vann - og avløp, trafikk,
støy, biologisk mangfold, barn - og unges interesser, klima/energi mm vil bli vurdert og beskrevet i
planmaterialet. I tillegg utarbeides en ROS - analyse, jf. kap. 10.


