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Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar 

Statens vegvesen, 
29.5.2019 
  

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.  Tas til orientering.   

Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for 
Svalbard, 12.6.2019 

DMF registrerer at kommunen har konkludert med at uttak av masser i denne saken 
vil være konsesjonspliktige.  
 
 
 
 
 
 
DMF minner om at de er fagmyndighet etter mineralloven og har kompetanse til å 
avgjøre om uttak av masser omfattes av lovens virkeområde, herunder om uttak er 
konsesjonspliktig. For at de skal kunne avgjøre det trengs mer opplysninger om 
formålet med uttaket, volum på uttak av masser, tidsperspektivet for uttak, 
beskrivelse av kvaliteten på massene som skal tas ut og hva massene skal benyttes til. 
Det forventes at planbeskrivelsen, planbestemmelsene og plankartet angir nødvendige 
rammer og føringer for den aktivitet som skal foregå innenfor planområdet.  
 
DMF opprettholder sin tidligere anbefaling (når planarbeidet ble varslet) om at arealer 
avsatt til konsesjonspliktige masseuttak, bør reguleres til formålet råstoffutvinning 
med næring som etterbruk. Dette bidrar blant annet til å gi allmennheten et mer 
korrekt bilde av den faktiske arealbruken som vil pågå innenfor det avsatte området 
over et lengre tidsrom. 
 
Andre merknader: DMF bemerker at det er regulert et sikringsgjerde i formålsgrensen 
mellom vegetasjonsskjermen i nord og uttaks-/næringsområdet, og skriver: Et 
sikringsgjerde må etableres med avstand til uttakskanten (avklares i driftsplanen), og 
det må være avsatt plass i bakkant for å muliggjøre vedlikehold. Dette betyr at arealet 
avsatt til vegetasjonsskjerm vil bli bundet opp av arealbehovet for etablering av sti og 

Hva gjelder forholdet til mineralloven har kommunen ikke konkludert i denne saken, men registrerer 
at forslag til reguleringsbestemmelse § 3.1.2 kan gi inntrykk av at kommunen nettopp har konkludert 
med at fremtidig uttak av masser vil omfattes av minerallovens virkeområde. Innholdet i 
bestemmelsen er ikke kommunens vurdering/konklusjon, og foreslås endret til følgende før vedtak 
av planen: § 3.1.2: «Det tillates uttak av stein i området. Før uttak av stein igangsettes skal det 
avklares med direktoratet for mineralforvaltning om uttaket krever søknad om driftskonsesjon i 
henhold til mineralloven.» 
 
Hovedfokuset i arbeidet med denne reguleringsplanen har vært å avklare hvilke rammer og føringer 
som skal gjelde for utnyttelse av grunnen til næringsformål i tråd med planens hensikt. Utnyttelsen 
av grunnen til masseuttak vil være aktuelt i en overgangsfase ifbm. tomteopparbeidelsen. Om dette 
uttaket er konsesjonspliktig etter mineralloven kan etter administrasjonens skjønn avklares i egen 
søknad til DMF, adskilt fra arbeidet med reguleringsplanen. Administrasjonen har bedt tiltakshaver 
om å sjekke ut evt. krav knyttet til konsesjon direkte med DMF som en oppfølging av denne 
merknaden.  
 
Som nevnt er masseuttaket et ledd i en annen utnyttelse av grunnen, og etter administrasjonens 
skjønn vil det ikke være riktig å regulere planområdet til formålet råstoffutvinning med næring som 
etterbruk. Etterbruken vil da sannsynligvis utgjøre hovedbruken etter relativt kort tid, - ikke over et 
langt tidsrom som for vanlige kommersielle masseuttak som er opprettet med det formål å utvinne 
masser til annen sluttbruker.  
 
Sikringsgjerdet er regulert med 1 meter avstand til uttakskanten, ikke helt i formålsgrensen. Det 
vurderes at den 20 meter brede vegetasjonsskjermen er romslig nok til å kunne ivareta de 
funksjonene som DMF poengterer at vegetasjonsskjermen bør ivareta, - gjelder plassering av 
sikringsgjerde mot uttakskant, plass til vedlikehold av sikringsgjerdet i bakkant, sti samt visuell 
skjerming herunder trær og vegetasjon. Administrasjonen ser ikke stort behov for å detaljregulere 



de plasskrav driftsplanen vil sette ved etablering av sikringsgjerde. DMF anbefaler 
derfor å avsette egne areal til sti og skjermingsformål for å ivareta vegetasjon-
skjermens visuelle skjermingseffekt. 

formålet ytterligere.  
 

Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 12.6.2019 

Fylkesmannen har ingen konkrete merknader til planforslaget basert på oversendt 
informasjon. Det vises til fylkesmannen forventningsbrev til kommunen av 1. mars 
2018.  

Tas til orientering.  

Eidsvoll viltnemnd, 
13.6.2019 

Viltnemnda har tidligere gitt uttrykk for at det ønskes viltgjerde rundt hele området. 
Dette må også være tilpasset husdyr. Dette ser ut til å være ivaretatt i bestemmelsenes 
punkt 2,6. Viltnemnda ser det som svært viktig at denne bestemmelsen beholdes 
uendret. Det er avgjørende viktig at viltet ikke kommer ut på E6 eller inn på 
industriområdet 

Tas til orientering. Både § 2.6 og tilhørende rekkefølgebestemmelse § 5.4 vil bli opprettholdt og 
håndhevet for å ivareta sikkerheten til vilt og folk både under og etter anleggsperioden.  

Akershus fylkeskommune, 
13.6.2019 

Det registreres at planforslaget åpner opp for salg av plasskrevende varer i tråd med 
gjeldende områderegulering og i tråd med varedefinisjonen i fylkesdelplan for handel, 
service og senterstruktur av 2001. Fylkesrådmannen viser til at Akershus fylkesting 
17. desember 2018 vedtok en ny regional plan for handel, service og senterstruktur i 
Akershus. I planretningslinje 5.2.5 er unntak for salg av plasskrevende varegrupper 
omtalt slik: «Kommunene kan avsette egnede områder som skal romme salg av 
plasskrevende varegrupper i regionale næringsområder med allsidig virksomhet, og i 
lokale næringsområder med tilsvarende karakter. Det bør fortrinnsvis tas 
utgangspunkt i en videreføring av eventuelle eksisterende arealer for dette formål – 
så fremt områdene er lokalisert på egnede plasser i henhold til kriteriene angitt i pkt. 
5.2.6. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at Oslo kommune og fylkesmannen i 
Oslo og Viken har meldt at de har vesentlige innvendinger mot mangelen på 
definisjon av plasskrevende varegrupper i unntaksbestemmelsen i den nye planen. 
Planen vil derfor bli sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 
avgjørelse. 
 
Fylkesrådmannen vurderer at våre merknader til varsel om planoppstart i hovedsak er 
imøtekommet og har ingen ytterligere merknader. 

Tas til orientering. Som det fremgår av planforslaget kan om lag 30 % av planområdet benyttes til 
plasskrevende varehandel i tråd med den gamle varedefinisjonen fra 2001. Resterende 70 % av 
planområdet skal benyttes til lager-, industri- og håndverksvirksomhet.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  



NVE, 29.4.2019 NVE anmoder om at hensyn til vassdrag innarbeides i bestemmelse om 
miljøoppfølgingsplan, og at det vurderes en konkretisering av bestemmelsen med 
krav til utarbeidelse. 
 
 
I risiko- og sårbarhetsvurderingen vises det til planer for rassikring ved graving og 
sprenging for å redusere risiko for masseras og erosjon. NVE kan ikke se at dette er 
tatt inn i planbestemmelsene. Øvrige bestemmelser knyttet til skred og sikring ligger 
under fellesbestemmelser for 2.2 Illustrasjonsplan. Det kan vurderes om sikring mot 
ras og erosjon bør skilles ut som egne bestemmelser. 
 
Når det gjelder forhold til områdeskred (kvikkleire og annet sprøbruddmateriale) 
vurderes planen å være tilstrekkelig opplyst.  

Tas til etterretning, rekkefølgebestemmelse § 5.6 foreslås endret slik: For tiltak hvor det kan være 
fare for forurensning av nærliggende vassdrag, skal det ved søknad om tiltak foreligge en 
miljøoppfølgingsplan som beskriver hvordan forurensning av vassdrag skal forhindres/avbøtes i 
detalj, jf. kapitel 5.8 i planbeskrivelsen.  
 
Tas til etterretning, ny bestemmelse § 2.3 foreslås formulert slik: Fjellskjæring mot f_GV1 i nord 
skal sikres mot rasfare. Øvrige skråninger i planområdet skal stå sikkert og skal ikke utsettes for 
erosjon. Der skråningene helt eller delvis kan bestå av dagens terreng er dette å foretrekke og er 
således tillatt.  
 
 
Tas til orientering.  


