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Forslag til vedtak: 

 

1. 3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak vedtas.   

2. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

  

 

Sammendrag 

Detaljreguleringen for Lamoen – utvidet grusuttak skal sikre nye grusressurser som innslag i 

jordproduksjon og tilbakefylling av ikke forurensede masser, samt gi rammer for denne driften. 

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser, hvorav en 

innsigelse. Ved begrenset høring kom det inn 9 uttalelser. 

Uttalelsene omhandler i grove trekk; at utvidelsen av grustaket ikke er tråd med 

kommuneplanens arealdel, trafikksituasjon, ivaretagelse av Lamyra naturreservat, 

friluftsinteresser, forurensning og etterbruken av området. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken kom med innsigelse til planforslaget 20.08.19. Innsigelsen ble 

fremmet grunnet:  

1. Manglende innarbeiding av avbøtende tiltak mot Lamyra naturreservat i form av 

vegetasjonsskjerm. 

2. Manglende håndtering av overvann. 

3. Dagens uttaksområde må innlemmes i planen. 

4.  Den delen av planen som inngår i naturreservatet må tas ut av planen. 

5.  Manglende ivaretagelse av den kritisk truede arten reliktjordbie. 

Innsigelsen er nå trukket, se vedlegg 9. 

 

For å ha tilstrekkelig fallende terreng mot fangdammene er fyllingshøyden økt til kote + 82 

moh. i området mot eksiterende fylling. Dette er i samsvar med eksisterende driftsplan for 

området. 



- 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger er 

tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas.   

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Helgelandsmoen/Lamoen. Bakgrunnen for planarbeidet er at Skaaret 

Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens 

drift med uttak av ca. 700.0000 - 800.000 m3 grus og sand som innslag i jordproduksjon, med 

etterfølgende innfylling av ikke forurensa masser. Uttak- og mottaksområdet skal tilbakeføres 

til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) etter endt drift. Tiltaket legger opp til en 

anleggsperiode på 10-15 år.  

 

Planområdet er på ca. 414 daa, og omfatter dagens og fremtidig uttaks- og mottaksområde, 

dagens adkomstvei, vegetasjonsskjerm, rigg- og vektområdet. Planens foreslåtte formål 

masseuttak og massemottak er i strid med gjeldende kommuneplan, hvor arealet er avsatt til 

LNF, foruten 146 daa som er avsatt til råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.  

 

Etter høring og offentlig ettersyn har det blitt utarbeidet to nye fagrapporter for 436 

Detaljregulering Lamoen - utvidet grusuttak: en geoteknisk rapport for områdestabilitet og en 

tilleggsvurdering av hydrologiske forhold, utfyllende informasjon lengre ned i saksfremlegget. 

Tilleggsrapportene har vært fremlagt for NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som 

mener det er positivt at tilleggsrapportene er utarbeidet, se vedlegg 8. De viktigste avbøtende 

tiltakene er innarbeidet i planforslaget.  

 

I henhold til planprogrammet foreligger det fra 1. gangsbehandlingen faglige utredninger for 

temaene: støy, støv, naturmangfold, hydrogeologi, og arkeologi. Rådmannens vurdering av 

disse rapportene er oppsummert under avsnittet «Konsekvensutredning» i saksfremlegget til 1. 

gangsbehandling, se vedlegg 18.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 18. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller    Skaaret Landskap AS  

Fagkyndig   Guni consult, ved Gunnar Nilsen  

Eieropplysninger  Ole Gjerde er grunneier på eiendommen gnr.3 bnr.3 og Trond 

Lyseng på gnr.3 bnr. 45 

Arbeidsplasser Anlegget sysselsetter 10 personer. 

Arealstørrelse  Etter ny varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende 

driftsområde og uttaks-mottaksområde, veiareal og hensynsone 

inkludert. Planområdet har et totalareal på ca. 414 daa. Området 

BRU1 og BRU2 er uttaksområdene på ca. 260 daa. 

Arealformål    Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning/innfyllingsområde, 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Anleggs/driftsvei, 

annen veggrunn og del av fylkesvei 2854 (tidligere fv. 158) med 



- 

gangvei  

Landbruk-, natur og friluftsområde med reindrift (LNFR)  

Naturvern 

Hensynssone  Fri siktlinje, flom, høyspentledning, sikring rundt uttaksområdet og 

reliktjordbie  

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype  Privat detaljregulering 

 

 

 

Tidligere behandling og vedtak  

 Formannskapet fattet 23.01.2018 (sak 2/18) vedtak om oppstart av planarbeid 

0605_436 detaljregulering Lamoen, samt å sende forslag til planprogram på høring og 

legge det ut til offentlig ettersyn. 

Planprogram ble fastsatt i delegasjonssak 231/18, 14.06.2018. 

 Planforslaget var på begrenset høring i perioden 21.03.19 - 12.04.19, grunnet utvidelse 

av planområdet (innkjøring, vektområde og hensynssone for reliktjordbie). 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av formannskapet og vedtatt sendt på høring og lagt 

ut til offentlig ettersyn 21.05.19 Bh. NR. 59/19.  

 Planforslaget var på begrenset høring i perioden 18.10.19- 19.11.19, grunnet utvidelse 

av planområdet (dagens uttak og mottaksområdet ble inkludert i planen). 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Endringene er markert med rød tekst i planbeskrivelsen for å bedre synligheten. Rød 

tekstmarkering vil bli omgjort til vanlig skrift administrativt, dersom detaljreguleringen vedtas.   

 

Følgende endringer er gjort etter førstegangsbehandling og etter begrenset høring:  

 

 Dagens uttaks- og mottaksområde (felt L1) er innlemmet i reguleringsplanen, se 

plankart i figur 1.  

 Det er lagt inn en skjermingssone (felt L1 med hensynssone H190) på 27,5 meter mot 

Lamyra naturreservat. Innenfor skjermingssonen skal det plantes stedegen vegetasjon 

mellom eksisterende traktorvei og Lamyra naturreservat.  

For resterende anleggsområde (BRU 1 og 2) er det lagt inn en skjermingssone (felt L2 

med hensynsone H190). Skjermingssonen har en minimum bredde på 5 meter utenom 

veien (SKV 2-7). 

Dette er fulgt opp med reguleringsplanbestemmelse § 7.2, og rekkefølgebestemmelse.  

 Det er satt krav om at det skal etableres fangdammer i sør og vest i BRU 1 og 2 etter 

avsluttet anleggsperiode. Dette for å hindre uønsket avrenning fra innfylte masser før 

området er revegetert. Fyllingen skal etableres med fall mot vest for å hindre avrenning 

mot Lamyra naturreservat. Se reguleringsbestemmelse § 4.6.  

 Reguleringsbestemmelse § 4.3 er endret for å bedre ivareta krav om overvåking av 

grunnvannstrøm og vannkvalitet.  

 Den delen av planen som inngår i Lamyra naturreservatet er tatt ut, og 

planavgrensningen er nå lagt inntil reservatgrensen.  

 Reliktjordbien er sikret med naturvernformål (felt LN med hensynsone H560) med 

tilhørende bestemmelse.  

 



- 

Plankartene viser situasjon ved førstegangsbehandling, og ved sluttbehandling. Største 

endringene er at eksisterende uttaks- og mottaksområdet er innlemmet i planen, hensynssone 

H190 er utvidet og tidligere LNF vern for reliktjordbien er erstattet med naturvernformål LN.   

 

 
Figur 1: Plankart til førstegangsbehandling, bilde til venstre. Plankart med endringer til sluttbehandling, bilde 

til høyre.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Uttak av grus og sandressurser med innfylling av ikke forurensa masser 

I planbestemmelsen § 4.1 er det satt et nedre uttaksnivå til 66 moh, og det skal minimum være 

en sone på 0.5 meter over grunnvannsnivå.  

 

Tiltakshaver sine rutiner for å unngå at det tas ut masser 0.5 m over grunnvannstand vil bli 

beskrevet i driftsplanen. Tiltakshaver opplyser at det ut fra erfaring ses en mørkere sand ca. 0.5 

m over grunnvannstand, grunnet fuktighet som trekker opp i sanda gjennom kapillærkreftene. 

Uttak av masser foregår ved at det graves «horisontalt» inn i grusen, noe som vil gi tidlige 

indikasjoner på om grunnvannsspeilet endrer seg. Det er fra hydrologiske vurdering sett at det 

er en forbindelse mellom vannstanden i Lamyra naturreservat og grunnvannet i løsmassene. 

Tiltakshaver skal innarbeide regelmessige sjekker av prøvebrønner som vil gi indikasjoner på 

om grunnvannet står høyere enn normalt grunnet værmessige eller sesongmessige variasjoner. 

Hvis det mot formodning skulle bli gravd for dypt vil det umiddelbart bli fylt tilbake grus og 

videre uttak av masser vil foregå høyere i terrenget. Følges anbefalingen i 

hydrogeologiskrapport anses det ikke å være en stor forurensningsfare.  

 

Innfyllingsvolumet er økt for å gi en bedre landbruksmessig tilpasning mellom det gamle og det 

nye området, samt å kunne få til et fall i terrenget mot fangdammene som er krevd av 



- 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. For å ha tilstrekkelig fallende terreng mot fangdammene er 

fyllingshøyden økt til kote + 82 moh. i området mot eksiterende fylling. Dette er i samsvar med 

eksisterende driftsplan for området. Figur 2 viser snitt over tenkt innfylling av området. 

Fangdammene skal etableres etter at anleggsperiodene er ferdig, når tilstrekkelig helning er 

etablert, og skal hindre uønsket avrenning før fyllingen er revegetert. 

 

Driften av anlegget vil bestå i at det graves ut løsmasser som etter kort tid vil ble fylt opp med 

nye ikke forurensa masser. Det betyr at det alltid vil være en gravegrop i forkant av 

driftsområdet. Denne gravegropen vil fungere som en fangdam mens anlegget er i drift.  

 

 

 
Figur 2: Snitt viser eksisterende terreng, og nytt terreng (stiplet linje). For plassering av snitt 

i kart se vedlegg 13, og for bedre oppløsning av snittene se vedlegg 14-16.  

 

Tilleggsvurderinger: Fagrapporter for hydrologiske forhold og områdestabilitet (fare for skred) 

I forbindelse med kravet fra NVE om en stabilitetsvurdering og økningen av innfyllingsvolumet 

er det utarbeidet to nye fagutredninger som begge konkludere med at innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser ikke får negative konsekvenser for stabiliteten i massene i området eller 

avrenning til Lamyra naturreservat, når rapportenes anbefalinger følges.  

 

Oppsummert fastslår tilleggsvurderingen hydrogeologiske forhold, vedlegg 11, følgende:    

 Gode rutiner og mottakskontroll er viktig for å unngå forurensning.  

Dette er fulgt opp i reguleringsbestemmelse §3.4, som krever kontroll av massene i 

vekta og ved utplanering.  



- 

 Det antas at det hovedsakelig er leirholdige masser som mottas. Dette kan føre til at 

vannstanden stiger noe lokalt. Dette er ikke dramatisk, men må overvåkes.  

Det er satt krav om kontroll med grunnvannstrøm og forurensning i 

reguleringsbestemmelse § 4.3.  

 Overflateavrenning: det vil være naturlige gravegroper som fungerer som fangdammer 

mens uttaket/mottaket er i drift. Benyttes dette prinsippet vil det ikke være fare for 

utslipp til tilgrensende områder. Når anleggsperioden er avsluttet vil slamholdig vann 

som renner på overflaten av fyllingen bli ledet til fangdammer.  

Fulgt opp i bestemmelse § 4.6.  

 

Oppsummert fastslår fagrapport for områdestabilitet, vedlegg 10, følgende:  

Hentet fra konklusjon, s. 19: «Hele området er under marin grense, og det er per 

definisjon risiko for forekomst av marin leire, noe som kan tilsi fare for områdeskred. 

Det er gjort en geoteknisk gjennomgang og vurdering av de relevante skråninger på 

området. På bakgrunn av utførte georadarmålinger i området vurderes det, at de marine 

leirer er i såpass stor dybde, at det ikke er fare for å utvikle områdeskred i forbindelse 

med de skisserte aktivitetene i området. På bakgrunn av den geotekniske 

gjennomgangen av planene samt de gjorte vurderinger og beregning iht. NVE veileder 

2014/7 konkluderes det, at områdestabiliteten for de beskrevne tiltak er ivaretatt, og at 

det på bakgrunn av de ulike tilgjengelige informasjonene ikke er fare for områdeskred 

pga. marine avsetninger.» 

Det er satt føringer for hvordan gravearbeidet skal utføres i reguleringsbestemmelse § 

4.5. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.05.2019- 10.08.2019.  

I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, nabokommune, berørte grunneiere, 

kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. Grunnet innsigelse 

fra Fylkesmannen i Oslo og Viken ble planområdet utvidet til å omfatte eksisterende uttaks- og 

mottaksområde.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For 

nærmere informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog og videre justeringer i planforslaget er innsigelsen nå trukket, 

og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen.   

 

 

 

Begrenset høring – utvidet planområde  

På grunnlag av innsigelse ble det behov for å utvide planområdet. Denne utvidelsen ble sendt ut 

på begrenset høring 18.10.19 til berørte parter og offentlige myndigheter med høringsfrist 

19.11.19. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6. 

 

Høringsuttalelsene omhandler i grove trekk:  



- 

Trafikksituasjon 

Det påpekes at en stor andel av massetransporten til/fra Helgelandsmoen/Lamoen kommer fra 

Oslo- regionen, og at dagens trafikkmengde på E16 er utfordrende. Det er ikke ønskelig med 

mer belastning på eksisterende veisystem, og det ønskes at en utvidelse av masseuttaket på 

Lamoen forutsetter etablering av ny E16 med kryssløsning på Helgelandsmoen. Det 

kommenteres også om trafikktellingen i trafikkanalysen er korrekt.  

 

Skjermingssone rundt anlegget, Lamyra naturreservat 

Dokumentert naturmangfold av nasjonal og internasjonal interesse i Lamyra naturreservat må 

sikres i planen. Det settes krav om større skjermingsarealer rundt anlegget.  

 

Friluftsinteresser 

Det informeres om at planområdet er viktig for friluftslivet, og at tapt friluftsområde som følge 

av en eventuell utbygning av E16 og Ringeriksbanen må ses opp mot dette tiltaket.  

 

Forurensning 

En eventuell utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen bør skje trinnvis for å kunne ha 

kontroll med evt. negative påvirkninger for lokalmiljøet, grunnvann og naturverdiene. Det må 

sikres at uttaket ikke går lavere enn 0,5 meter over grunnvannstanden, og at det føres kontroll 

med eventuelle endringer.  

 

Tilbakeføring/etterbruk av området 

Det blir etterspurt en plan for tilbakeføringen av området; revegetering, avslutningshøyder og 

tverrsnitt. Det pekes også på at kartet ikke er påført høyder.  

 

Forhold til kommunedelplan for masseforvaltning 

Det kommenteres at Ringerike kommune vedtok kommuneplanens arealdel januar 2019, og at 

planforslaget ikke er i samsvar med nylig vedtatt kommuneplan. Videre påpekes det at en 

utvidelse bør avventes til kommunen, gjennom kommunedelplanarbeidet, har en oversikt over 

det samlet behov for masseforvaltning i kommunen. Allerede igangsatte masseuttak og avsatte 

områder for råstoffuttak må søkes utnyttet fult ut før det åpnes nye områder. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Størstedelen av området er i dag uregulert, og er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Eksisterende uttaket har arealformål 

råstoffutvinning i gjeldene kommuneplan.  

 

Detaljreguleringen overlapper deler av plan «0605_345- FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- 

Botilrud», vedtatt 28.06.2012. Det skal ikke gjøres endringer eller oppheve plan «0605_345- 

FV 158, GS-veg Helgelandsmoen- Botilrud».  

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde.  



- 

 Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning som sikrer ressurser og 

uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og samfunnsbelastning. 

Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder.  

 

Kommuneplanens arealdel  

Planens foreslåtte formål masseuttak/massemottak er i strid med kommuneplanens arealdel. I 

kommuneplanens arealdel er området hovedsakelig avsatt til Landbruk- natur og friluft (LNF). 

Bortsett fra et område på ca. 146 dekar, eksisterende uttaks-og mottaksområde, som er avsatt 

til råstoffutvinning. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Rapport 

«Naturmangfold, Lamoen» utarbeidet av Cowi 29.10.18 (og oppdatert 18.02.19) har vurdert 

tiltaket etter naturmangfoldlovens paragraf 8-12. Det konkluderes med at prosjektet er 

vurdert til å ikke være i strid med forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter. 

  

Mineralloven  

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 

eksisterende uttaksområde, som ligger innenfor område avsatt til råstoffutvinning i 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete grusuttaket. Det skal 

søkes konsesjon for uttaket i henhold til Minerallovens bestemmelser, etter at 

reguleringsplanen eventuelt er vedtatt.  

 

Konsesjonssøknaden skal vedlegges driftsplan hvor blant annet minerallovens krav til sikkerhet 

i drifts og avslutningsfasen blir ivaretatt. Konsesjonssøknaden vil bli forelagt Ringerike 

kommune til uttalelse før konsesjon blir gitt. 

 

Jordlova 

Planforslaget berører ikke dyrket mark. Størstedelen av arealet er avskoget, og det resterende 

arealet står for tur til å bli avskoget. Massemottak/uttak gjør at skogproduksjonen blir 

forskjøvet med den tiden anleggsperioden varer, som er anslått til være ca. 10-15 år. 

Tidligere forhold (registrert forurensning) 

Eksisterende masseuttak har ekspandert i østlig retning utover området det foreligger 

driftskonsesjon for (området som er avsatt i kommunedelplanens arealdel som 

«råstoffutvinning- fremtidig»). Omtrentlig beregnet areal som er tatt ut utenfor 

konsesjonsområdet er 34 daa. Det har også blitt tatt ut masser på et dypere nivå enn det 

driftsplanen tillater. Uttak av masser utenfor konsesjonsområdet er stoppet.  

 

I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse av vannkvaliteten i Lamyra. 



- 

Undersøkelsen ble gjort etter en politianmeldelse mot Skaaret Landskap AS. Fylkesmannen 

hadde sist tilsyn med grustaket i 2014. Det er gjort flere undersøkelser i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet, og det er ikke avdekket forurensing til grunn eller vann. Forurensning 

av grunnvann og grunnvannsfluktuasjoner har vært vektlagt mye arbeid i planarbeidet, og 

fagrapporten tilsier at tiltaket kan gjennomføres uten fare for forurensning så lenge 

anbefalingene i fagrapportene følges. Bestemmelsene i reguleringsplanen setter strenge krav til 

mottakskontroll, grunnvannsstrømninger og forurensning av planområdet og influensområder.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Virkningen av denne planen sett opp mot Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs 

bærekraftsmål 

 

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Tilrettelegge for mottak av masser i nærhet til der overskuddsmassene produseres. 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon 

- Mulighet for sortering og gjenbruk av masse 

- Planforslaget legger opp til at det er mulig å levere overskuddsmasse og ta med 

jordprodukter på returveien. Gode logistikkløsninger er viktige for å redusere 

klimautslippene tilknyttet til transport 

15. Liv på land 

-  Det vises til målet om å stanse tap av artsmangfold. Leveområdet til den truede arten 

Reliktjordbie er hensyntatt med naturvernformål i planforslaget.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

For utfyllende vurdering av innkomne høringsuttalelser se vedlagt merknadsbehandling.  

 

Trafikksituasjon 

Hole kommune ønsker at utvidelsen av grusuttaket utsettes til ny E16 er ferdigstilt. Det 

foreligger fremdeles ikke et vedtak for Ringeriksbanen og E16, og det er fortsatt mye som er 

uavklart vedrørende en eventuell utbygging. I årene fremover vil det være et stort overskudd 

av gravemasser, spesielt fra store offentlige infrastrukturprosjekter, og det er et kjent problem 

at det ikke er tilstrekkelige regulerte områder for mottak av masser. Rådmannen vil også 

fremheve at grusuttaket har en driftshorisont på 10-15 år. 

 

Fylkesvei 2854 har i henhold til Vegvesenets trafikktall en ÅDT på rundt 2900 kjøretøy. 

Fellesprosjektet opererer med en ÅDT på 1300/1400. Beregninger viser at det ikke er behov 

for venstresvingfelt hverken med fellesprosjektets eller vegvesenets trafikktall.  

 

Skjermingssone rundt anlegget, Lamyra naturreservat 

Skjermingssonen rundt anlegget er utvidet til å imøtekomme kravet fra fylkesmannen.  
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Friluftsinteresser 

Ringerike kommune har gjennomført en verdsetting av friluftsarealene i kommunen. 

Planområdet er verdisatt som C-verdi, hvor A-verdi er høyest rangert og D- er lavest rangert. 

Store deler av planområdet er alt hogd, da skogen var hogstmoden. Det er imidlertid klart at 

området benyttes til turgåing, jogging, og ridning. Bruken av området til disse aktivitetene er 

avhengig av at området er skogbevokst. Når det nå har vært en hogst på deler av området, og 

at resten vil bli tatt i en nær framtid uavhengig av det søkte tiltaket, må arealet ses på som lite 

interessant som rekreasjonsområde. Etter at tiltaket er gjennomført vil det bli plantet ny skog, 

og arealene vil på sikt igjen kunne bli brukt til rekreasjon. 

 

Forurensning  

Det er ikke satt krav om at utvidelse av masseuttaksområdet på Lamoen skal skje trinnvis, men 

det skal til enhver tid være et så lite område i aktiv drift som mulig. Bruk av maskinelt utstyr 

medfører alltid en risiko for søl og lekkasjer av primært oljerelaterte produkter. 

Reguleringsbestemmelse «§ 4.4 Tiltak mot forurensning» setter krav om at rullende materiell 

skal utstyres med absorbent i tilfelle slangebrudd. Ved utvidelse av anleggsområdet vil den 

potensielle risikoen øke. Dette må kompenseres ved tiltaksplaner om uhell skulle skje. 

Det viktigste er at det er god kontroll av massene som mottas, jf. § 3.4.  

 

Tilbakeføring/etterbruk av området 

Etter hvert som grusuttaket utvides mot sør og øst skal området tilbakefylles med dokumentert 

ikke forurensede masser, terrenginnfyllingen er vist i snitt. Arealet skal tilbakeføres til LNFR-

område (landbruk, skog, beite). Innfyllingen avsluttes med et topplag av harpede jordmasser av 

god kvalitet og/eller stedegne avdekningsmasser. Det er fremdeles noe usikker hvilket 

landbruksformål området skal benyttes til etter at anleggsperioden avsluttes, valg av topplag vil 

avhenge av dette.  

 

Forhold til kommunedelplan for masseforvaltning 

Det var politisk oppstart av detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak ettersom 

planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan. Det ble vedtatt å starte opp arbeidet med 

denne planen før kommunedelplan for masseforvaltning ble startet opp.  

 

Rådmannen ønsker å vektlegge at sand er en begrenset og etterspurt ressurs, og det er ønskelig 

at eksisterende sandtak utvides fremfor at nytt sandtak opprettes. Etter at området har vært i 

drift siden 60- tallet er naturen allerede forringet, nødvendig infrastruktur allerede er på plass, 

og det er ikke behov for utbygging av ny veitilkomst i forbindelse med utvidelsen. 

Planforslaget vurderes derfor å være i tråd med andre overordnede føringer. Det vises til 

samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, av denne fremgår bl.a. følgende; Utnytting av eksisterende 

uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av masseuttaket med påfølgende innfyllingen av ikke 

forurensa gravemasser. Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema, og forutsatt 

at de angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å 

generere få negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Rådmannen mener detaljreguleringen gir et godt grunnlag for videre drift og senere 

istandsetting, samt konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i tidligere historikk 
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anser rådmannen reguleringsplanen som et viktig steg i riktig retning for å påse at det er gode 

rutiner for mottakskontroll og overvåkning av nedsatte kontrollbrønner.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Oppsummering av høringsuttalelser til begrenset høring, med kommentarer 

7. Høringsuttalelser  

DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 6.6.19 

Statens vegvesen, 18.6.19 

Riksantikvaren, 21.6.19 

Buskerud fylkeskommune/ kulturminner, 5.7.19 

Direktoratet for mineralforvaltning, 16.7.19 

Hole kommune, 8.8.19 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere Buskerud), innsigelse 20.8.19 

Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud), 22.8.19 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 28.8.19 

Ringerike Orienteringslag, 7.8.19 

8. Høringsuttalelser til begrenset høring  

Bane NOR, 1.11.19 

DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 6.11.19 

Direktoratet for mineralforvaltning, 8.11.19 

Hole kommune, 11.11.19 

Statens vegvesen, 12.11.19 

Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud)/ kulturminner, 19.11.19 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 19.11.19 

Barnerepresentanten i Ringerike, 21.10.20 

NVE, 21.1.2020 

9. Fylkesmannen i Oslo og Viken - trekker innsigelse 13.02.20 

10. Vurdering av områdestabilitet 

11. Oppfølgende hydrogeologisk vurdering   

 

12. Driftskonsesjon for eksisterende uttaks- og mottaksområde 

13. Oversikt over snitt i kart 

14. Snitt A-A 

15. Snitt B-B 

16. Snitt C-C 

17. Fastsatt planprogram 

18. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 



- 

19. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Næringssjef: Harriet Slaaen  

 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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