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Ringerike kommune - Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering - Lamoen -
Utvidet grusuttak - Bane NOR

Vi viser til brev datert 11. oktober 2019 om ovennevnte.

Planområdet berører ikke Bane NORs interesser. Vi har ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Forvaltning og
samfunnskontakt

Åsne Fyhri
senioringeniør
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Utvidelse av planavgrensning for detaljregulering 0605_436 Lamoen - 
utvidet grusuttak - Ringerike kommune 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
  
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs 
uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Arkivseksjonen  
 
 
Helle G Nielsen    Ajeen Arvesen  
Seksjonssjef     Førstekonsulent  
    
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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Dato:  08.11.2019 
Vår ref:  18/00257-10 
Deres ref:   17/2721-100 

 

Uttalelse til høring av utvidelse av planavgrensning for 
detaljregulering for Lamoen i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 18. oktober 2019. 
 
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. 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. 
 
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 
For å imøtekomme innsigelse og innspill fra Fylkesmannen er planen endret, blant 
annet med at eksisterende uttaksområde er tatt inn i planen, det er lagt inn 
skjermingssoner rundt uttaket og plangrensen er justert mot tilstøtende verneområde. 
 
Uttalelse til planen 
Planforslaget som nå inkluderer eksisterende uttaksområde som benyttes til mottak av 
masser, er etter DMFs vurdering en hensiktsmessig tilnærming for å få en mer 
helhetlig plan for uttak og istandsetting av området. Eksisterende uttak er avsatt til 
LNF-område i planen. DMF forutsetter at dette er i tråd med hvordan tiltakshaver 
planlegger for den videre driften av uttaket, og at dette muliggjør en fortsatt optimal 
ressursutnyttelse. 
 
Skjerming 
DMF ser av redegjørelse i vedlegg 1, at størrelse på skjermingstiltak er begrunnet ut i 
fra beliggenhet inntil verneområde. Det er også tatt inn en begrunnelse for hvordan 5 
meter skjermingssone sammen med anleggsveg (til sammen 8-10 meter), er vurdert 
som tilstrekkelig for skjermingsbehovet for øvrige deler av uttaket. Dette er blant 
annet sett i sammenheng med ivaretakelse av akseptabel utnyttelsesgrad av 
ressursene og avstand til verneområder for øvrig. DMF mener at når det er åpnet for 
uttak av masser bør planen i den grad det er mulig, sikre en høy utnyttelse av 
ressursene. Dette er det redegjort for i vedlegg 1, og DMF slutter seg til denne 
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vurderingen. Det vil være uheldig dersom et uhensiktsmessig stort skjermingsareal, 
ikke sikrer en god utnyttelse av ressursene og samtidig vil begrense muligheten for å 
utnytte områdene til mottak av masser.  
 
Fangdammer 
Så fremt tiltak for å hindre avrenning planlegges og utformes slik at de ikke er til hinder 
for en optimal utnyttelse av ressursene som skal tas ut, har ikke DMF noen merknader 
til dette. 
 
 
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. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
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Postadresse Telefon : Bankgiro : Org. nr:
Viksveien 30, 3530 Røyse 32 16 11 00 2280.40.00058 960 010 833
E - post: Hjemmeside :
postmottak@hole.kommune.no www.hole.kommune.no

Areal - og byggesak

Ringerike Kommune Areal og byplankontoret

Hanne Christine Wilhelmsen

Deres ref.: Vår ref. : ( oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato:
18/240 - 14 L13 11.11.2019
Dir. tlf.nr.: 32 16 11 61

Høringsuttalelse fra Hole kommune - Utvidelse av planavgrensning for
detaljregulering - Lamoen - utvidet grusuttak

Viser til brev av 18. oktober 2019 med varsel om u tvidelse av planområdet for forslag til
r eguleringsplan for 0605_436 Lamoen - utvidet grusuttak. Planforslaget lå ute til offentlig
ettersyn i perioden 23. mai til 10. august 2019. .

Hole kommune har i brev av 26. august 2019 kommet med uttalelse til reguleringsplan
forslaget som lå ute til offentl ig ettersyn, og viser til dette.

Utvidelsen av planområdet gjøres for å imøtekomme varslet innsigelse fra Fylkes m a nnen i
brev av 20.august 2019

Hole kommune ser det som positivt at planområdet nå utvides til å omfatte eksisterende
uttaksområde, og at det nå stilles krav om istandsetting av dette.

Hole kommune vil be om at det stilles krav om eksisterende uttaksområde skal
istandsettes/tilbakeføres til LNF - området før BRU1 og 2 kan tas i bruk. For å unngå store
åpne landskapsinngrep ber vi kommunen vurdere å stille krav om etappevis uttak med
istandsetting av BRU1, 2 og 3.

Uttaksområdet ligger tett på boligområder og friluftsområder. Hole kommune mener det er
viktig å bevare en velfungerende vegetasjons skjerm også mot boligområder, «hverdags
naturen» o g friluftsområdene i Hole. Vegetasjonsskjermen rundt uttaksområdet bør i sin
helhet ligge innenfor planområdet slik at den er sikkret gjennom planbestemmelene. Skal en
vegetasjonssk jerming ha noen hensikt bør den ha en tilstrekkelig bredde ( min 20 meter med
vegetasjon ), både med tanke på skjermingsefekt og evt. vindfall. Vider bør det ikke tillates
inngrep i denne sonen så lenge det pågår uttak av masser . I de områder hvor det i dag er lite
vegetasjon i foreslåtte skjermingssone bør de n utvide s enten med ekeisterende eller
nyplantet vegetasjon. Evt. nyplanting av vegetasjon bør skje tidlig nok slik at den ha r nådd en
viss høyde før det igangsettes uttak av masser.
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Det må forutsett es at fangdammene etableres i forbindelse med at det igangsettes uttak av
masser i området, for å samle evt. forurensning og avsig fra uttaksområdet også under
driftsperioden.

Med hilsen

John - Morten Landrø
Kommuneplanlegger

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.



Statens vegvesen

Ringerike kommune
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171108991-20
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Saksbehand ler/telefon:
Arne Tovslid I 32214332

Telefon: 22 07 30 00

firmapost-sor@vegvesen,no

Org.nr: 971 032081

Vår dato:
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Utvidelse av planavgrensning for detaljregulering 0605_436 Lamoen -
uWidet grusuttak

Vi har mottatt revidert planforslag

Planforslaget berører fylkesveg Fv.2854 (tidligere fv. 1 58).

Saksopplysn inger:

I tillegg til at planområdet nå er utvidet, så er det lagt inn et kartutsnitt som viser utforming
av avkjørselen til området og et vegetasjonsbelte på t O m utenfor gangvegen, med

tilhørende bestemmelser.

Vår vurdering:

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.

Konklusjon:

Vi viser til ovennevnte forhold, men har fortsatt ikke innsigelser mot planforslaget.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Arne Tovslid

Kontoradresse

Tollbugata 2

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Regnskap

Postboks 702

981 5 Vadsø

3044 DRAMMEN
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Lamoen masseuttak - Ringerike kommune - planI D 0605-463 -
detaljregulering - varsel om utvidelse av planavgrensning -
uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 18.10.2019 angående varsel om utvidet planområde for detaljert
reguleringsplan for Lamoen massetak i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her
kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Arkeologiske kulturminner
Ovenfor nevnte reguleringsplan er i konflikt med 6 automatisk fredete kullgroper fordelt på 5
lokaliteter (id 45397, 243356, 243357, 243358 og 243362). Kulturminnene er lagt inn på
plankartet som bestemmelsesområder #1 - #5. Planforslaget er behandlet av Riksantikvaren og
bestemmelsen som er knyttet til bestemmelsesområdene i planens reguleringsbestemmelser er i
tråd med Riksantikvarens vedtak. Vi ber om at kulturminnene forblir liggende på plankartet som
bestemmelsesområder og at bestemmelsen knyttet til disse bestemmelsesområdene videreføres.

Vi kan ikke se at planutvidelsen berører automatisk fredete kulturminner og har ingen merknader
til endringene av plangrensen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kan ikke se at verneverdige bygninger eller andre etterreformatoriske kulturminner vil bli
berørt av utvidelsen og har følgelig ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Hanne Christine Wilhelmsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  19.11.2019  Vår referanse:  2018/4145 - 20 Vår saksbehandler:
Deres dato:  11.10.2019  Deres referanse:  17/2721-100 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  19.11.2019  2019/22239 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  18.10.2019  17/2721 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 
 

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om utvidelse av planområdet 
vedrørende reguleringsplanarbeidet for Lamoen grusuttak 

Vi viser til brev av 18. oktober 2019 fra Ringerike kommune hvor det varsles om utvidelse av 
planområdet vedrørende det pågående reguleringsplanarbeidet for Lamoen grusuttak. 
 
Fylkesmannen har i forbindelse med høringen av planforslaget fremmet innsigelse i brev av 20. 
august 2019.  
 
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 må 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. 
 
Hensikten med utvidelsen av planområdet er blant annet for å imøtekomme innsigelsen vi har 
fremmet til planforslaget. Det går blant annet frem av kunngjøringen at det skal reguleres inn en 
vegetasjonsskjerm mot naturreservatet på 25 meter og at området med den truede arten 
reliktjordbie skal ivaretas med eget naturvernformål. Videre skal hele uttaket innlemmet i planen. 
 
Vi mener det er positivt at innsigelsen til planforslaget skal imøtekommes. Fylkesmannen vil vurdere 
detaljene i forbindelse med høringen av planforslaget. Hvis det er behov eller ønskelig kan det 
avtales et eget møte før offentlig ettersyn for å avklare forholdet til innsigelsen og for å sikre en 
forutsigbarhet i det videre planarbeidet. 
 
 
 
 



  Side: 2/2 

Vi imøteser videre dialog med Ringerike kommune om det videre arbeidet med planforslaget for 
Lamoen grusuttak. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Barnerepresentanten 

 

Angående mulig planutvidelse for detaljregulering 0606_436 Lamoen – utvidet grusuttak 

 

Området ligger i et sårbart område med naboskap til Lamyra naturreservat i nord – nordvest. 

Ringerike kommune har en rimelig fersk kommuneplan, arealdelen vedtatt --, 

Her ble området vedtatt som.  

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. 

Kan ikke se at slik plan foreligger.   

Om utvidet grustak skulle bli vedtatt, forutsettes det at stier som måtte falle bort blir erstattet. 

Erstatningsstier bør i så fall bli anlagt i samarbeide med friluftsinteressene. 

 

 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

   

Vår dato: 21.01.2020         

Vår ref.: 201704509-18     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 19.12.2019 Heidi Mathea Henriksen 

Deres ref.: 17/2721-114 

   

22959759/hmh@nve.no 

1 

NVEs uttalelse til oppfølging - Detaljreguleringsplan for Lamoen - 

Utvidet grustak - Ringerike kommune 

 

Vi viser til brev av 19.12.2019 med oppfølging av NVEs uttalelse til reguleringsplanen for Lamoen.  

I vår uttalelse av 28.08.2019 ga vi følgende råd og merknader:  

 NVE mente det måtte inn en bestemmelse som ivaretar at uttaket ikke går lavere enn 0,5 meter 

over grunnvannstanden.  

 NVE støttet Fylkesmannens innsigelse om at bredden på vegetasjonsbeltet rundt uttaksområdet 

må økes.  

 NVE anbefalte at det gjøres en vurdering av områdestabiliteten før vedtak av planen.  

NVEs vurdering 

Det er positivt at kommunen har fulgt opp vår uttalelse ved at det nå er gjort en vurdering av 

områdestabiliteten. I rapporten A131156-RIG-NOT-01 fra Cowi AS datert 26.11.2019 går det frem at 

områdestabiliteten er god og større enn kravet gitt i TEK17 med veiledning og NVEs veileder 7/2014. 

Vi tar vurderingene som er gjort til etterretning. Anbefalingene gitt i konklusjonen bør følges opp i det 

videre arbeidet.  

Det går frem av den geotekniske rapporten og den hydrogeologiske rapporten at vårt innspill om at 

uttaket ikke må gå lavere enn 0,5 meter over grunnvannstanden skal ivaretas. Vi forutsetter at dette blir 

innarbeidet i bestemmelsene til planen.  

Videre ber vi om at også bredden på vegetasjonsbeltet rundt uttaksområdet økes, jf vår uttalelse av 

28.08.2019.  
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Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_att
	Sgr_Beskrivelse
	spg_beskrivelse
	Sdm_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	sas_klasseringsverdi
	Sdo_DokDato
	Sbr_Tlf
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	tblVedlegg__ndb_tittel___1___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	NVEs uttalelse til oppfølging - Detaljreguleringsplan for Lamoen - Utvidet grustak - Ringerike kommune
	NVEs vurdering


