
Arkiv: PLANID-490,
PLANNAVN-
Detaljregulering -
Støen grustak,
PLANTYPE-35,
FA-L13, GNR-52/1

Journalpostnr.: 22/895-6
Saksbehandler: Marius Karlsen

Dato: 31.05.2022

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
49/22 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.06.2022
21/22 Formannskapets Strategi og plan 15.06.2022

Detaljregulering for Støen grustak - Oppstart av planarbeid

Rådmannens innstilling:
1. Planarbeid for detaljreguleringsplan 490 - Støen grustak kan igangsettes i tråd

med alternativ 2 i planinitiativet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.
2. Planens virkninger på natur og miljø skal konsekvensutredes og hensynet til

drikkevannskilden er beslutningsrelevant
3. Konsekvensutredningen må se på alternative planavgrensninger, med hensyn

til drikkevannskilden, virkninger på naturmangfold og friluftsliv.

Sammendrag:
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan tas ut gjenværende masser i
Støen grustak. Grunneier fremlegger to alternative avgrensinger i planinitiativet. Alternativ
1 omhandler uttak innenfor det arealet som er regulert til steinbrudd og masseuttak i
områderegulering for Ringerike vannverk på Kilemoen. Alternativ 2 omhandler å utvide
dette området innenfor et LNF-område.

I områdereguleringen er det eksisterende grustaket omfattet av et bestemmelsesområde
med krav om detaljregulering før ytterligere uttak og konsekvensutredning (KU). Etter
forskrift om konsekvensutredninger er det ikke automatisk krav om KU, men det faller inn
under «planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes
nærmere». Ved alternativ 1 vurderer den forslagsstiller at det ikke er krav om
konsekvensutredning iht. § 10 i forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller
vurderer at alternativ 2 utløser krav til konsekvensutredning for omdisponering av områder
regulert til LNF i gjeldende områderegulering.
Kommunen som planmyndighet har ansvaret for å vurdere om planinitiativet utløser krav
om konsekvensutredning.

Rådmannen vurderer at begge alternativene i planinitiativet utløser krav om
konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet i tråd med alternativ
2 i planinitiativet av 23.05.2022.



Formannskapets Strategi og plan 15.06.2022: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 
 
 
FS2- 21/22 Vedtak: 
 

1. Planarbeid for detaljreguleringsplan 490 - Støen grustak kan igangsettes i tråd 
med alternativ 2 i planinitiativet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 

2. Planens virkninger på natur og miljø skal konsekvensutredes og hensynet til 
drikkevannskilden er beslutningsrelevant 

3. Konsekvensutredningen må se på alternative planavgrensninger, med hensyn 
til drikkevannskilden, virkninger på naturmangfold og friluftsliv. 

 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.06.2022: 
 
Behandling: 
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
 
 
HMA- 49/22 Vedtak: 
 

1. Planarbeid for detaljreguleringsplan 490 - Støen grustak kan igangsettes i tråd 
med alternativ 2 i planinitiativet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 

2. Planens virkninger på natur og miljø skal konsekvensutredes og hensynet til 
drikkevannskilden er beslutningsrelevant 

3. Konsekvensutredningen må se på alternative planavgrensninger, med hensyn 
til drikkevannskilden, virkninger på naturmangfold og friluftsliv. 

 
 
Bakgrunn: 
Planinitiativet omfatter eksisterende Støen grustak på nordre del av Kilemoen, sør for 
Ringerike vannverk. Siden slutten av 60-tallet er det anslått at det er tatt ut ca. 4-500 000 
m3 masser. Ved lovendring av plan- og bygningsloven i 1995 ble det innført søknadsplikt 
for igangværende virksomhet ved vesentlige utvidelser/endringer. Dette ble videreført i 
2008.  
 
Områderegulering for Ringerike vannverk på Kilemoen, videre omtalt som 
områdereguleringen, ble vedtatt 30.11.2018 (se figur 1). Formålet til planen er å sikre 
drikkevannskilden, etterkomme krav om reservevannkilde og erstatte klausuleringsavtalen 
fra 1984. For å sikre drikkevannskilden ble det definert sikringssoner i område for 
grunnvannsforsyning og i nedslagsfeltet for drikkevannsforekomsten. Disse sonene med 
tilhørende restriksjoner ble videreført som hensynssoner i områdereguleringen. 
Planområdet omfattes av hensynssone H120_Sone 1 og H_110_Sone 2A. Innenfor Sone I 
er det forbud mot uttak av grus. Innenfor Sone II A er det forbud mot uttak av grus under 
kote 155. Planinitiativet forholder seg til restriksjonene.    



 

 
Figur 1. Utklipp fra områderegulering for Ringerike vannverk på Kilemoen. Det eksisterende 
uttaksområdet er delt i to av sone 1 og 2. Sør for grensen er det eksiterende uttaksområdet regulert 
til steinbrudd og masseuttak (BSM). Nord for grensen er det eksisterende uttaksområdet regulert til 
LNF. Bestemmelsesområdet #1 omfatter hele det eksisterende uttaksområdet for å sikre 
istandsetting.   
 
Årsak til politisk oppstartsbehandling 
Planinitiativet omhandler aktivitet i nedslagsfelt for Ringerike kommunes hovedvannkilde.       
 
Beskrivelse av saken: 
Beliggenhet 
Planområdet ligger i den nordlige delen av Kilemoen, sør for Ringerike vannverk Kilemoen. 
Kilemoen er en nasjonal viktig sand- og grusforekomst, og inneholder grunnvann som 
utgjør Ringerike kommunes hovedvannkilde. Planområdet har adkomst fra E16 via Vestre 
Ådal fylkesvei 2872. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan tas ut 
gjenværende masser i Støen grustak. 
 
Planavgrensning 
I områdereguleringen er hele det eksisterende grustaket omfattet av et 
bestemmelsesområde #1 med krav om detaljregulering før ytterligere uttak. 
Bestemmelsesområdet #1 er målt inn i felt, og skal følge det eksisterende uttaksområde. 
Den delen av grustaket som ligger innenfor Sone 1 er regulert til LNF, og den delen av 
grustaket som ligger i Sone 2A er regulert til steinbrudd og masseuttak (BSM). 
Bestemmelsesområdet omfatter hele det eksisterende uttaksområdet for å sikre 
istandsetting, også innenfor det området hvor det ikke planlegges ytterligere uttak. 
 
Det ble gitt driftskonsesjon etter mineralloven for Støen grustak i 2017. 
Konsesjonsområdet omfatter både området regulert til uttak, og tilgrensende LNF. I figuren 
nedenfor er bestemmelsesområdet #1 tegnet inn med rødt omriss, konsesjonsområdet er 
tegnet inn med brått omriss, og grensen mellom sikringssone I og II er tegnet inn med en 
sort stiplet linje. 
 



 
Figur 5 (hentet fra planinitiativ). Konsesjonsområde markert med blått omriss. 
Bestemmelsesområde (#1) markert med rødt omriss. Sikringssone H110_2A (som samsvarer med 
avgrensing av arealformål masseuttak (BSM) i områdeplanen innenfor rød avgrensing) markert med 
sort stiplet linje. Areal mellom rød og blå linje er LNF. 
 
Planinitiativet legger opp til to alternative planavgrensninger, med uttak innenfor 
sikringssone 2, hvor det er forbud mot uttak under kote 155. Alternativ 1 følger 
bestemmelsesområdet #1 i områdereguleringen. Alternativ 2 legger opp til å utvide 
uttaksområdet inn i LNF, innenfor konsesjonsområdet fra 2017. 
 

 
Figur 7 og 8 er hentet fra planinitiativet. 
 
Bestemmelsesområde utgjør ca. 50 daa, hvor ca. 30 daa er regulert til område for 
steinbrudd og masseuttak (BSM). I planinitiativet antas det at det gjenstår ca. 600 000 m3 
masse innenfor området som er avgrensa i områdereguleringen. Det ble gitt 
driftskonsesjon etter mineralloven for Støen grustak i 2017. Konsesjonen ble gitt for et 
større område enn det som er regulert til BSM i områdereguleringen. 
 
Konsekvensutredning 
Planområdet er regulert i områderegulering for Ringerike vannverk på Kilemoen. Etter § 
2.1 i bestemmelsen til uttaksområdet (BSM) i områdereguleringen er det krav om at det 
skal utarbeides en konsekvensutredning for konsekvenser av tiltaket. «Temaer i 
konsekvensutredningen må avklares nærmere, men følgende må i alle fall utredes; hensyn 
til vannverk og drikkevann, avgrensning av uttaksområde og avslutning og istandsetting». 
Områdereguleringen, med bestemmelser er vedtatt politisk, og vil derfor normalt være 
bindende for administrasjonen. 
 
 
Planinitiativet faller inn under KU-forskriften § 8 a); planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og skal 
vurderes iht. KU-forskriften § 10. Etter vedlegg II i forskriften er kommunen som 



planmyndighet den ansvarlige myndigheten for å vurdere om planinitiativet utløser krav om 
konsekvensutredninger, og kommunens som planmyndighet er ansvarlige for å sikre at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å fatte et forsvarlig planvedtak. 
 
I planinitiativet skriver forslagsstiller: 

«Planinitiativet, alternativ 1, vurderes til ikke å få vesentlige virkninger for natur og 
samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
Det nødvendige beslutningsunderlaget vil være ivaretatt gjennom det generelle 
utredningskravet i plan- og bygningslovens § 4-2, første ledd. Herunder må forholdet 
til Ringerike vannverk og grunnvannsressursen avklares. I dette arbeidet ligger også 
fastsetting av uttaksområdets avgrensning.» 

 
«Planinitiativet, alternativ 2, utløser krav til konsekvensutredning for omdisponering 
av områder regulert til LNF i gjeldende områdeplan.» 

 
Regionalt planforum 
Planinitiativet ble tatt opp i regionalt planforum 18.05.2022. Regionalt planforum er en 
møteplass mellom kommunene og det regionale nivået. Forumet er ment for diskusjon, 
samhandling og avklaring rundt større plansaker. Referat fra planforum er ikke ferdigstilt. 
Saksbehandler tar sikte på å vedlegge referatet når det er ferdigstilt. 
 
I planforum ønsket kommunen innspill til hvorfor det vil være hensiktsmessig å 
gjennomføre en konsekvensutredning (KU) etter forskriften. Kommunen oppfattet at 
regionale myndigheter anbefalte KU, spesielt om detaljreguleringen går ut over de 
rammene som er bestemt for dette området i overordna plan. Det ble understreket at 
kommunen som planmyndighet har ansvaret for å vurdere om det er krav til KU. Det 
viktigste er å sikre at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å behandle planforslaget, og 
det er eventuelt manglende kunnskapsgrunnlag som kan være grunn for innsigelse.   
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) opplyser at driftskonsesjonen tildelt Hære i 2017, 
ikke lenger er gyldig, som følge at opphør i drift over en periode lengere enn ett år. Før 
driften kan gjenopptas må det derfor søkes om ny konsesjon etter mineralloven. DMF 
opplyser at det er naturlig å søke om konsesjon for det området som reguleres til uttak. 
 
Forhold til overordna planer:  
I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er området vist som nåværende område for 
råstoffutvinning og nedslagsfelt for drikkevann, samt nåværende LNFR-område og område 
for grunnvannsforsyning. 
 
Området er regulert i områdeplan for Ringerike vannverk Kilemoen (PlanID 354). Arealet 
som skal reguleres er avsatt til steinbrudd og masseuttak (BSM) og LNF, men omfattes 
også av sikringssone for nedslagsfelt for drikkevann (H110_2A) og et 
bestemmelsesområde (#1). Det er krav om regulering av hele området #1 ved regulering 
av felt BSM. Dette innebærer at et område regulert til LNF med sikringssone; område for 
grunnvannsforsyning (H120_1), også inngår i planforslaget. 
 
Juridiske forhold: 
Oppstart av planarbeid 
Når et planarbeid starter opp skal forslagsstiller varsle berørte offentlige organer og andre 
interesserte. Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen 
enn planmyndigheten i kommunen. I oppstartsmøtet kan kommunen gi råd om hvordan 
forslagsstiller skal utarbeide planen, kreve fagutredninger og sette andre forutsetninger for 
planarbeidet. Kommunen og forslagsstiller avklarer også videre samarbeid. Detaljene om 
dette står i referat fra møtet. Se vedlegg 2. 
 
Kommunen har anledning til å stoppe et privat planinitiativ. Dette må kommunen gjøre så 
tidlig som mulig i oppstartsfasen. Beslutning om å stoppe et planinitiativ er ikke et 



enkeltvedtak og kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve spørsmålet forelagt 
kommunestyret for endelig avgjørelse. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og forskrift 
om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven §§ 2 og 3. 
 
Ved politisk behandling av oppstartsaken tar politikerne stilling til om planarbeidet skal 
startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. 
 
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 
saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret 
for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal 
føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 
 
Jordlova 
Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka mark eller og dyrkbar mark. 
 
Økonomiske forhold: 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 
 
Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 
saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Det planlegges ikke prosess og medvirkning ut over vanlig varsling av planoppstart og 
dialog med planmyndighet (kommunen). 
 
 
Alternativt forslag til vedtak 
Alternativ 1 

1. Planarbeid for detaljreguleringsplan Støen grustak kan igangsettes i tråd med 
alternativ 1 i planinitiativet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 

2. Planavgrensning skal følge bestemmelsesområde #1 i områdereguleringen for 
Ringerike vannverk på Kilemoen.  

3. Hensynet til vannverket og drikkevannskilden må utredes, og nødvendige hensyn 
må sikres med bestemmelser i reguleringsplanen.  

4. Hensynssoner med tilhørende bestemmelser i områderegulering for Ringerike 
vannverk Kilemoen skal videreføres.  

 
Begrunnelse alternativ 1: 
Planinitiativet faller inn under KU-forskriftens § 8 a); planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Kommunen 
vurderer at det nødvendige beslutningsunderlaget vil være ivaretatt gjennom det generelle 
utredningskravet i plan- og bygningslovens § 4-2, første ledd. Herunder må forholdet til 
Ringerike vannverk og grunnvannsressursen avklares.  
 
 
Alternativ 3 

1. Privat planinitiativ for Støen grustak stanses, med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-8, 2. ledd. 

 
Begrunnelse alternativ 3: 
Planinitiativet legger opp til aktivitet i nedslagsområde for drikkevannskilden til Ringerike 
vannverk på Kilemoen. Kommunen ønsker ikke å tilrettelegge for foreslått aktivitet i dette 



området.  
Dette innebærer at forslagsstiller ikke kan varsle oppstart av planarbeidet. 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Krav om konsekvensutredning 
 
Etter §6 2. ledd i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven, skal ikke kommunen pålegge forslagsstiller mer utredning og 
dokumentasjon enn nødvendig for å fatte et forsvarlig planvedtak.  
 
Administrasjonen vurderer at det viktigste å ivareta er hensynet til Ringerike vannverk og 
drikkevannsforekomsten. I oppstartsmøte samsvarte kommunens foreløpige vurdering 
med vurderingene i planinitiativet. Administrasjonen vurderte at det nødvendige 
kunnskapsgrunnlaget ville kunne ivaretas ved at det ble gjort fagkyndige vurderinger, og at 
det ble utarbeidet dokumentasjon og en plan for hvordan hensynet til vannverket og 
drikkevannet skal ivaretas. Administrasjonen opplyste samtidig om at de ønsket å 
diskutere saken med regionale myndigheter i regionalt planforum.  
 
I regionalt planforum har administrasjonen argumentert for at risikobildet er såpass 
avgrenset at det nødvendige beslutningsunderlaget vil kunne ivaretas gjennom det 
generelle utredningskravet i pbl § 4-2. At det derfor ikke er økt nytte av å kjøre full 
konsekvensutredning på denne saken. I planforum oppfattet kommunen at overordnede 
myndigheter anbefaler KU uavhengig av planavgrensning (alternativ 1 og 2), og at 
anbefalingene er sterkere hvis området utvides inn i LNF (alternativ 2). I planforum blir det 
understreket at planmyndigheten (kommunen) har ansvaret for å vurdere KU-kravet.  
 
 
Risikoen for den aktiviteten planinitiativet legger opp til må vurderes i det videre 
planarbeidet. Selv om det skulle vurderes at sannsynligheten for at 
drikkevannsforekomsten blir forurenset er forsvinnende liten, er det et faktum at 
konsekvensene er store hvis det skulle skje. I tillegg anbefaler regionale myndigheter 
kommunen til å kreve konsekvensutredning. Rådmannen finner det derfor ikke riktig å 
innstille imot den politisk vedtatte områdereguleringen, og anbefaler at kommunen stiller 
krav om konsekvensutredning. 
 
 
Planavgrensning 
 
Det viktigste forholdet å utrede i denne saken handler om hensynet til 
drikkevannsforekomsten. Hvis det skal åpnes for å gjenoppta aktiviteten i dette området 
vurderer rådmannen at konsekvensene må utredes. Det er naturlig at utredningene av 
hensynet til drikkevannskilden ser på konsekvensene ved ulike avgrensninger. Med 
hensyn til at foreslått utvidelse skjer i retningen fra vannverket, ser ikke rådmannen at 
risikoen med hensyn til drikkevannsforekomsten åpenlyst øker nevneverdig. Rådmannen 
ser det derfor som hensiktsmessig at utredninger i det videre planarbeidet også ser på 
konsekvensene ved planavgrensningen som er foreslått i alternativ 2. 
 
 
Samlet vurdering 
Private detaljreguleringer skal innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i 
overordna planer. Alternativ 1 legger opp til å ta ut gjenværende masser i det eksisterende 
uttaksområdet. Alternativ 2 legger opp til å øke uttaksområde fra ca. 50 daa til ca. 64 daa. 
Rådmannen vurderer at både alternativ 1 og 2 utløser krav om konsekvensutredning.  
 
Planavgrensningen i alternativ 1 legger opp til å ta ut gjenværende masser i det 
eksisterende uttaksområdet og forholder seg til avgrensningene i områdereguleringen.  



Planavgrensningen i alternativ 2 legger opp til å ta ut gjenværende masser innenfor det 
eksisterende uttaksområdet, og utvide uttaksområdet med ca. 14 daa. Rådmannen 
vurderer at det er fornuftig å ta utgangspunkt i planavgrensningen i alternativ 2 i det videre 
planarbeidet.  
 
 
Rådmannen vurderer at alternativ 2 legger til rette for at resterende masser i Støen grustak 
kan tas ut. Ved at tiltaket konsekvensutredes vurderer rådmannen at den nasjonalt viktige 
grusforekomsten på best mulig måte kan utnyttes, uten at det går på bekostning av andre 
viktige hensyn. 
 
 
 

Tore Isaksen 
Rådmann 
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