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Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslaget 
for Lamoen grusuttak 

Vi viser til brev av 30. januar 2020 hvor det anmodes om Fylkesmannen kan trekke innsigelsen til 
planforslaget for Lamoen grusuttak. Ringerike kommune har foreslått endringer i planen for å 
imøtekomme innsigelsen. 
 
Vi har i brev av 20. august 2019 fremmet innsigelse til planforslaget. Bakgrunnen for innsigelsen var 
at vi mente planforslaget i for liten grad ivaretok de nasjonale og internasjonale miljøverdiene i 
området. Planforslaget manglet innarbeiding av avbøtende tiltak mot Lamyra naturreservatet i form 
av en vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre mente vi at dagens uttaksområde måtte innlemmes i 
planen for å sikre en helhetlig plan og istandsetting av dette området. Den delen av planen som 
inngår i naturreservatet måtte tas ut av planen. Når det gjaldt hensynet til den kritisk truede arten 
reliktjordbie, mente vi at dette området måtte reguleres til naturvernformål eller annet grøntformål 
med tilhørende bestemmelser som sikret dette naturområdet og arten. 
 
Vi har også uttalt oss til oppstart av utvidelse av planområdet i brev av 19. november 2019 hvor vi 
blant annet uttalte at vi var positive til at det var igangsatt arbeid med å endre planforslaget for å 
imøtekomme innsigelsen til planen. Videre har vi deltatt på møte 12. desember 2019 med Ringerike 
kommune og forslagsstiller/tiltakshaver for å diskutere løsninger på innsigelsen.  
 
For å imøtekomme innsigelsen er det i oversendelsen vist til at det er lagt inn en skjermingssone på 
27,5 meter mot Lamyra naturreservat. Dette inkluderer dagens traktorvei. Innenfor skjermingssonen 
skal det plantes stedegen vegetasjon mellom eksisterende traktorvei og Lamyra naturreservat. Dette 
er sikret i rekkefølgebestemmelsene. Videre er det lagt inn en skjermingssone på 5 meter for 
resterende anleggsområde. 
 
Det er også foreslått bestemmelser som skal sikre at det unngås uheldig avrenning fra masseuttaket 
til naturreservatet. Det er blant annet krav om fangdammer og oppfølging av dette. 
 
Dagens uttaksområde er innlemmet i planen. Dette sikrer en helhetlig plan for området. 
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Den delen av planen som omfatter arealer som inngår i Lamyra naturreservat, er tatt ut av planen. 
Planavgrensningen følger nå reservatgrensen. 
 
Lokaliteten med reliktjordbie er foreslått regulert som naturvernformål med tilhørende 
bestemmelser som skal sikre lokaliteten. 
 
Med bakgrunn i det reviderte forslaget kan Fylkesmannen trekke innsigelsen til planforslaget. Vi 
trekker innsigelsen under forutsetning av at de foreslåtte endringene blir innarbeidet i den endelige 
planen. 
 
Før planforslaget sluttbehandles ber vi kommune vurdere om arealet som omfattes av 
restriksjonssnoen (H190) bør endres fra LNF-område til vegetasjonsskjerm. Fylkesmannen vil 
anbefale at arealet som grenser til Lamyra naturreservat blir regulert til vegetasjonsskjerm slik at 
dette arealet også vil fungere som dette etter at masseuttaket er avviklet og skal forvaltes videre 
som et LNF-område.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 
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