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VURDERING AV HØRINGSUTTALELSENE  

fra begrenset høring november 2019 

 
 

Plan ID: 0605- 436 

 

Detaljregulering for Lamoen 
 

 

Liste over uttalelser 

 

Nr Navn Dato 

1 Bane Nor 1.11.19 

2 DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  6.11.19 

3 Direktoratet for mineralforvaltning 8.11.19 

4 Hole kommune 11.11.19 

5 Statens vegvesen 12.11.19 

6 Buskerud fylkeskommune/ kulturminner 19.11.19 

7 Fylkesmannen i Oslo og Viken 19.11.19 

8 Barnerepresentanten i Ringerike Ikke datert 

9 NVE  21.1.2020 

 

 

 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens 

kommentar 

1.Bane Nor  
Ingen kommentar da            

baneprosjektet ikke er berørt av    

 

 

OK 

Tatt til orientering.  

2.DSB 
Ingen kommentar da Fylkesmannen 

ivaretar saken 

OK Tatt til orientering. 

3.Direktoratet for mineralforvaltning 

Direktoratet er positiv til at eksisterende 

uttak- og innfyllingsområde innlemmes 

i planen. De er også positiv til å øke 

skjermingssonen mot Lamyra som 

krevd av Fylkesmannen, men støtter 

forslaget til plan på at skjermingssonen 

for øvrig børe være som planlagt på 5 

meter + vegareal. Dette av hensyn til en 

best mulig utnyttelse av ressursen. 

 

Planforslaget er i tråd med 

Direktoratets ønsker 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller.   
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4. Hole kommune 

Positiv til utvidelsen av området. 

Ønsker større skjermingsarealer, min 20 

meter, samt at eksisterende område skal 

være avsluttet før uttak/ innfylling i det 

utvide uttaksområdet igangsettes. 

 

 

 

 

 

 

 

En økning av skjermingssonen 

til 20 meter vil redusere 

uttaket med ca.15% 

(100000m3) og gjøre 

prosjektet marginalt. Innsynet 

til området er i dag svært 

beskjedent. Da behovet for 

sandressursen er stort, vil det 

ikke være mulig å vente med 

uttak til eksisterende område 

er avsluttet og revegetert. Da 

eksisterende område nå er 

innarbeidet i planområdet, vil 

det også foregå en mer-

innfylling i dette området, 

etter at ny plan er vedtatt. Det 

vil også være behov for 

innfylling i både gammelt og 

nytt område avhengig av 

massenes kvalitet og 

beskaffenhet. 

 

Hole kommune anser 

det som positivt at 

eksisterende uttaks- og 

mottaksområde 

innlemmes i planen.  

 

Det er avsatt 

skjermingsareal mot 

Lamyra naturreservat 

på 27,5 meter. Rundt 

resterende 

anleggsområde er det 

oppretthold en 

skjermingssone på 

minimum 5 meter + 

veibredden (skv).  

Innfyllingen av 

eksisterende mottaks- 

og uttaksområde skjer 

iht. godkjent driftsplan.  

5. Statens Vegvesen 

Det nye plankartet synes å ha tatt 

hensyn til de fleste av våre tidligere 

merknader ved offenlig ettersyn. 

Planforslaget mangler frisiktsoner i 

avkjørselen mot gående og syklende på 

gang-/sykkelvegen. Her bør det settes av 

frisiktsoner på minst 3x 40 m til hver 

side for avkjørselen. 

 

Innarbeides i planen 
Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller.   

6. Fylkeskommunen/ Kulturminner 

Ingen nye innspill utover det de har 

sagt tidligere. 

 

Tidligere innspill er 

innarbeidet i planforslaget 
Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller.   
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7. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

(tidligere Fylkesmannen i Buskerud) 

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler 

innsigelse til planforslaget og uttrykker 

seg slik:  

Ut fra nasjonale og internasjonale 

miljøverdier fremmer vi innsigelse til 

planforslaget for manglende 

innarbeiding av avbøtende tiltak mot 

naturreservatet i form av en 

vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre 

må dagens uttaksområde innlemmes i 

planen for å sikre en helhetlig plan og 

istandsetting av dette området. Den 

delen av planen som inngår i 

naturreservatet må bli tatt ut av planen. 

Når det gjelder hensynet til den kritisk 

truede arten reliktjordbie, mener vi at 

dette området må reguleres til 

naturvernformål eller annet grøntformål 

med tilhørende bestemmelser som sikrer 

dette naturområdet og arten.  

Det er avholdt et avklaringsmøte med 

Fylkesmannen hvor Ringerike 

kommune og tiltakshaver/ konsulent 

deltok. 

Møtets konklusjoner er innarbeidet i 

planforslaget. 

 

Fylkesmannens synspunkter 

tas til etterretning og følgende 

avbøtende tiltak bygges inn i 

planen: 

1.Det anlegges fangdammer 

for å kontrollere eventuell 

overflateavrenning fra 

området. Fangdammene 

etableres lengst vest og sør på 

arealet, med godt fall fra nord 

for å unngå avrenning mot 

Lamyra.  

2.Vegetasjonsskjermen rundt 

anlegget utvides til 27,5 meter 

mot nord/Lamyra. For øvrig 

mener tiltakshaver 27,5-meters 

kravet er urimelig da disse 

områdene ligger inntil 

skogsarealer eller dyrket mark. 

En vegetasjonsskjerm på 27,5 

meter vil også redusere 

uttaksvolumet med ca. 20 %, 

hvilket synes urimelig. 

3.Reliktjordbiens vern styrkes 

med at området reguleres til 

naturvernformål med egne 

bestemmelser. 

4.Areal som berører 

Naturreservatet tas de ut av 

planen. 

5. Dagens innfyllingsområdet 

legges inn i planen.  

1. Det vil være naturlige 

gravegroper som 

fungerer som 

fangdammer mens 

uttaket/mottaket er i 

drift. Benyttes dette 

prinsippet vil det være 

liten fare for utslipp til 

tilgrensende områder. 

2. Rådmannen vil også 

påpeke at det skal 

plantes stedegen 

vegetasjon mellom 

skogsbilveien og 

Lamyra naturreservat.  

3-5. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller.  

 

8.Barnerepresentanten i Ringerike 

Da Ringerike formannskap behandlet 

sak (59/19), lyder vedtakets punkt 5; Før 

2. gangs behandling skal det foreligge 

plan for tilbakeføring og revegetering av 

det totale arealet 

Utarbeidede snitt viser 

hvordan arealene skal 

tilbakeføres og revegeteres til 

landbruksformål. Ytterligere 

detaljering vil fremgå av 

driftsplanen. 

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.  

Ellers tilstrekkelig 
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kommentert av 

forslagstiller.  

9. NVE 

NVE er sier det er positivt at kommunen 

har fulgt opp deres ønske om en 

stabilitetsvurdering av det økte 

innfyllingsvolumet. De tar den utarbeide 

rapporten til etterretning. De peker 

videre på viktigheten av at kravet til at 

minsteavstand mellom uttak og 

grunnvannet på 0,5 meter tas inn i 

bestemmelsene. 

De støtter videre Fylkesmannens krav 

om økt sikringssone mot Lamyra. 

Minsteavstand (0,5 m) til 

grunnvann er innarbeidet i 

bestemmelsene. 

Sikringssonen mot Lamyra er 

øket til 27,5 meter. 

Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller.  

 

 

29.1.2020 

 

 

Gunnar Nilsen 

Guni Consult 

 

 

 

 

 


