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Møtet ble avholdt på grunnlag av anmodning om oppstartsmøte datert 29.11.2016 med vedlegg, 

samt vedtak i saks nr UMT-20/2016 Forespørsel om oppstart av planarbeid (19.04.2016). 

 

Beskrivelse av planområdet/planforslaget: 

Planfremmer redegjorde for formål med og status i planarbeidet. Planområdet inngår i Gnr.39 bnr. 1. 

og er i dag regulert til «steinbrudd» og LNF- område (se vedlagt kart «gjeldende regulering»). 

Forslagsstiller ønsker å gå dypere ned i grunnen enn hva gjeldende regulering tillater, han ønsker 

også å gå lenger ut i vest og sør i forhold til gjeldende regulering (se vedlagt kart «skisse utvidelse av 

Spydeberg pukkverk). 

 

Områdene som inngår som nordre del av gjeldende regulering er eller skal tilbakeføres til LNF- 

område og kan da etter planfremmers mening vurderes tatt ut av reguleringsområdet for 

steinbruddet. Områdene merket som LNF2, 3 og 4 på plankart skal benyttes til deponering av 

renskemasser, og arealene skal tilbakeføres til LNF- område når anleggsarbeidet er ferdig. Det totale 

arealet for ny regulering blir på 9,8 daa. Planen vil gi anlegget en forlenget levetid på ca. ti år.  

 

Spesielle problemstillinger drøftet i møtet: 

Miljøhensyn 
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Under miljøhensyn ble bekken som går øst for planområdet nevnt. Bekken er i følge 

forurensingsmyndigheten per i dag synlig påvirket av driften av pukkverket. Tiltak for å hindre 

avrenning og ytterligere tilslamming av bekken er viktig, og dette må utredes i den videre 

planprosessen. Bekken er vurdert som et viktig bekkedrag i «Naturbase».  

Vann 

I en tid der man kan forvente seg mer nedbør må det foreligge en plan for hvordan man skal 

behandle overvann. Ved å gå ned i berggrunnen vil det bli en del vann nede i berget. Hvordan man 

skal få ut vannet og rense dette, må utredes i planarbeidet. Planfremmer viste til at boreprøver så 

langt ikke har nådd grunnvannsspeil. 

Geotekniske forhold 

Plankonsulent mener det ikke er behov for geotekniske undersøkelser, da jorddekket over berget er 

så tynt. Det vil bli gjennomført boreprøver i forbindelse med konsesjonsbehandling.  

Støy 

Planfremmer hevder at det ikke har vært noe problem med støy tidligere, og at det heller ikke vil bli 

et problem. Hensyn rundt støy skal likevel kartlegges og vurderes i planprosessen, blant annet 

gjennom ROS-analyse.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) 

Det skal gjennomføres en ROS- analyse som vil avdekke videre behov for kartlegging av hensyn som 

må tas.  

 

Pågående planarbeid på tilgrensende arealer i sør (Skjærsaker) v/Marius Sandli Ødegaard: 

Sør for pukkverket er det en pågående prosess med planlegging av massedeponi. Her har det 

underveis i planprosessen dukket opp nye opplysninger angående arkeologiske registreringer i 

planområdet. Det hevdes at Skorgavassdraget og arealet rundt inneholder kulturminneverdier som 

bør stoppe utbyggingsplanene i dette området. Kommunen har enda ikke tatt standpunkt i denne 

saken. Siden steinbruddet er tilgrensende i nord blir det likevel anbefalt å ta særlige hensyn til 

kulturminner i videre planprosess.  

 

«Naturtypekartlegging i Spydeberg kommune 2014–15» har kartlagt ravinen som pukkverket grenser 

til som en viktig naturtype, som bør ivaretas inntakt. Det blir derfor oppfordret til at anleggsarbeidet 

skulle ivareta denne i sin helhet.  

 

Det ble også informert om at dersom et anleggsområde blir etablert sør for pukkverket vil det 

medføre en større belastning av tungtransport. Belastningen av tungtransporten må vurderes 

samlet. Dette vil også legge større krav til blant annet krysningspunkt som må godkjennes av Statens 

Vegvesen.  

 

Avgrensninger av planen: 

Planområdet følger eiendomsgrense mot gnr. 39 bnr. 1 i sør, grenser til Heliveien i øst opp til 

kraftgate i nord. Deretter følger planområdegrensen kraftgate mot sørvest ned til eiendomsgrense til 

gnr. 38 bnr. 1 sørvest for planområdet. Deler av det nordlige området skal tilbakeføres til LNF- 

område (se vedlagt skisse utvidelse av Spydeberg Pukkverk).  

 

 

Vurdering av krav til konsekvensutredning: 
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Etter endringer, med redusert utvidelse av steinbruddet, ser planarbeidet ut til å falle under §3 i 

«Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». Dette kan medføre at 

grunnlaget for å kreve planprogram kan være bortfalt. Planarbeidet kan dermed tenkes å kunne gå 

uten planprogram, men dette må avklares nærmere, blant annet i forhold til tidligere behandling av 

planforespørsel.  

Varselet om oppstart må uansett si noe om hvilke utredninger som er tenkt gjennomført i 

planarbeidet og hvor stort volum som skal tas ut.  

 

Framdrift: 

Planmyndighet foreslår et nytt møte før varsel om oppstart sendes ut. I mellomtiden skal 

planmyndighet vurdere om saken krever en ny politisk behandling, dersom grunnlaget for kravet om 

planprogram bortfaller. Planmyndighet vil i mellomtiden viderebringe relevant informasjon til 

plankonsulenten.  

 

Videre drift i påvente av ny plan: 

Videre drift i pukkverket mens planarbeidet pågår kan synes å være i strid med bestemmelser i 

gjeldende reguleringsplan, dette gjelder særlig § 5, som omhandler driftstid, rehabiliteringsarbeider 

og masseuttak. Videre drift før ny plan er vedtatt vil dermed utløse krav om dispensasjon fra 

gjeldende bestemmelser. 

 

Konklusjon: 

Saksbehandler er Bente Sand. Kommunen utarbeider referat og sender referatet til partene for 

tilbakemelding. Det gis en frist på en uke for evt. merknader til referatet. 

 


