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1. Innledning 
Etter planlovens bestemmelser skal det sammen med et planforslag følge en 

planbeskrivelse. Planbeskrivelsen skal beskrive de viktigste tema som reguleringsforslaget 

berører, samt hvilke forhold som er vurdert i planprosessen forut for kommunal behandling 

av planforslaget. Det vises til § 4-2 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven- plandelen). For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - 

konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Det er ikke kommet frem 

forhold i planprosessen som tilsier at denne planen vil medføre vesentlig virkning i for miljø- 

og samfunn, og det er derfor ikke gjennomført egne konsekvensutredninger etter KU- 

forskriften.  

1.1 Forslagsstiller og planlegger 

På vegne av hjemmelshaver av gbnr: 24/23, Arne O Bergli, har Hallingkonsult a.s tatt på seg 
arbeidet med å utarbeide forslag til detaljregulering for Bråten fjelltak. Planen omfatter en 
mindre del av eiendommen gbnr. 24/23 i Gol. Planområdet blir heretter omtalt som M2.  

1.2. Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å utnytte området til råstoffutvinning (steinbrudd og massetak).  
Grunnlaget for planprosessen er kommuneplanen for Gol planid: 2009007. Deler av området 

M2 er i kommuneplanen for Gol vist som område for råstoffutvinning (steinbrudd og 

massetak).  

Planarbeidet skal resultere i en helhetlig plan som viser utnytting av området til 
råstoffutvinning og lager for ferdig råstoff. Planforslaget vil inneholde plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringsbestemmelsene vil henvise til utarbeidelse av 
egen driftsplan for uttaksområdet, jfr. krav til driftsplan fra Direktoratet for 
mineralforvaltning. Det er ikke tidligere tatt ut masser innenfor foreslått planavgrensning, 
med unntak av grusmasser brukt til skogsbilvegnettet i området.  
 
I samråd med Gol kommune er planområdets arrondering endret noe i forhold til 
kommuneplanens arealdel. Endringen i planens avgrensning er vurdert i forhold til 
konsekvensutredningsforskriften, og det forventes ikke at planen medfører vesentlig 
virkning for miljø og samfunn, jfr. KU-forskriften slik saken nå fremmes. Bakgrunnen for å 
foreslå en annen arrondering enn det som er gitt i kommuneplanen er:  

 Halvparten av området M2 i kommuneplanen (nordøst) er mindre egnet som 
uttaksområde, både som følge av topografi (volum) og ved at et bekkeløp går tvers 
gjennom området. Med et planområde som i vårt forslag vil bekkeløp og tilhørende 
kantsoner kunne ligge urørt.  

 Når en først skal gjennomføre et så omfattende terrenginngrep bør uttaket legges 
der en kan ta ut et visst volum. Med vårt forslag vil uttaksvolumet bli langt større 
med samme størrelse på uttaksområdet (26 daa) slik kommuneplanen forutsetter.  

 Uttaksområdet blir liggende lengre fra både bolig- og fritidsbebyggelse i øst, som er 
positivt med tanke på innsyn og støy. 
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 Resterende del av M2 i gjeldende kommuneplan avsatt til råstoffutvinning er vist som 
LNF(R) i planforslaget.   

 
Planområdet er på om lag 49 daa. Sweco har utarbeidet en egen støyanalyse for tiltaket, i 

henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016.  

Arbeidet ble påbegynt vinteren 2017 med befaring sammen med grunneiere og planlegger. 
Det ble gjennomført oppstartsmøte med Gol kommune den 21.2.17.  
 

1.3. Oppdragsgiver og eiendomsforhold  

Oppdragsgiver for utarbeidelsen av reguleringsplanen er Arne O Bergli, Lægeret, 3550 Gol. 
Planområdet omhandler deler av eiendomsteigen gbnr. 24/23 som har et areal på over 390 
daa.  
 
Følgende er varslet om oppstart av planarbeid (også gjenboere): 
Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 

617 - 24/23 BERGLI ARNE ODDBJØRN LÆGRET CAMPING  3550 GOL 

617 - 9/7 Nymoen Toralf  Øvrevegen 24 3550 GOL 

617 - 9/34 Endre Viko Ekebergveien 164 A 1177 Oslo 

617 - 9/125 Kristiansen Tove  Rypesnaret 15 2016 Frogner 

617 - 9/125 Suphammer Grethe Strømsborg 12 2005 Rælingen 

617 - 9/134 Lien Per Helge Selvbindervegen 9 1479 Kurland 

617 - 9/219 Larsen Kjetil Andre  Øvrevegen 9 3550 GOL 

617 - 12/6 Dokken Jonny Øvrevegen 93 3550 GOL 

617 - 24/91 Bergli Arnlaug Barbro Øvrevegen 11 3550 GOL 

617 - 28/15 Mjølid Einar Halgrimsen Øvrevegen 111 3550 GOL 

617 - 28/32 Listøen Sølvi Øvrevegen 98 3550 GOL 

617 - 
2221/1 

Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 

part Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 

part Buskerud Fylkeskommune Fylkeshuset, utviklingsavd. 3020 Drammen 

part GOL KOMMUNE Gamlevegen 4 3350 GOL 

part Statens Vegvesen REGION SØR Serviceboks 723 4808 Arendal 

part Barnas representant  Gamlevegen 4 3550 GOL 

part Lensmannen i Gol & Hemsedal Sentrumsvegen 58 3550 GOL 

part Mattilsynet - distrikt Hallingdal postboks 383 2381 
BRUMUNDDAL 

part Råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne v/leiar Helga Dahl Michelsen 

Heradvegen 264 3550 GOL 

part Miljøretta helsevern Hallingdal  Gamlevegen 6 3550 Gol 

part Hallingdal kraftnett Klemmavegen 20 3550 GOL 

part Hallingdal Renovasjon Kleivi 3570 ÅL 

part Telenor, servicesenter for nettbygging Postboks 7150 5020 BERGEN 

part Norges vassdrag- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3101 TØNSBERG 

part Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim 
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1.4. Planlegger og opplysning om kompetanse 

Hallingkonsult a. s har utarbeidet planen. Hallingkonsult a. s har bred erfaring i utarbeidelse 
av private reguleringsplaner. Firmaet har egne landmålere med GPS utstyr som måler i 
sanntid fra Topcon. Hallingkonsult a. s har sentral godkjenning innenfor fagområdet 
oppmåling. 

2. Planområdet, eksisterende arealbruk 

2.1. Beliggenhet og beskrivelse av planområdet. 

Området M2 ligger nord for Gol sentrum opp mot Golsfjellet.  
 

 
 
Det har ikke tidligere vært uttak av fjell i planområdet.  Selve uttaksområdet er ikke berørt 
av andre tiltak, med unntak av skogsdrift og uttak av mindre mengder løsmasser til 
vegformål. Byggevirksomheten i Gol kommune er stor og etterspørselen etter råstoff 
vurderes som god.   
 

Planområdet er avgrenset mot skog, og det er ingen typiske landskapstrekk som kan 
følges/beskrives, med unntak av en strekning langs et bekkedrag i nordvest. Store deler av 
selve uttaksområdet er hogd, eller består av areal med fjell/stein i dagen.  
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Ortofoto som viser planområdet i 2013 (kilde: Norgeibilder.no).  

 

2.2. Størrelse 

Planområdet dekker et areal i underkant av 50 daa. Av dette utgjør selve uttaksområdet, 
RU1, om lag 20 daa, eller 40 % av planområdet.  Anslagsvis inneholder området RU1 et totalt 
volum på ca. 180 000m3 faste masser.  
 

 
Planområdets avgrensning (1201) og uttaksområdet RU1, flyfoto fra 2013 (kilde: Norgeibilder.no). 

 

2.3. Eksisterende arealbruk 

Arealene innenfor plangrensa er skogareal og skogsbilveger. Arealet som utgjør selve 
uttaksområdet er ryddet for skog, og det ligger en enkel kjøreveg østre del av planområdet.  
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To bilder fra planområdet (mot sør og mot nordvest).  

2.4. Planstatus  

Forholdet til gjeldende kommuneplan for Gol 
Gjeldende kommuneplan for Gol er «Kommuneplanens arealdel Gol 2011-2023». I denne 
planen er området omtalt som M2, der det er krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan 
før tiltak kan iverksettes. Kommuneplanen for Gol ble vedtatt høsten 2011.  
 
Forholdet til andre arealplaner i området 
Det er ingen andre regulerte områder i umiddelbar nærhet til planområdet. Om lag 400 

meter øst for området M2 ligger planområdet «Treverket gbnr. 24/22», plaid: 1985004. 

Dette er en eldre reguleringsplan som åpner for boligbebyggelse, med i alt 7 planlagte 

tomter. Samtlige av disse tomtene er fradelt, og vi antar at alle tiltak i planen er realisert.   

3. Planprosess 

3.1 Deltakere i planprosessen 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Gol kommune den 21.2.17. Møtets formål var å få 
avklart planavgrensningen, offentlige forutsetninger for at planarbeidet kunne igangsettes, 
og ellers danne grunnlaget for en god planprosess. Gol kommune har vurdert om tiltaket 
faller inn under kriteriene i § 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Forutsatt at 
anbefalingene fra Fylkesmannen i Buskerud i brev av 20.4.17 følges, har Gol kommune 
konkludert med at kriteriene i § 4 ikke kommer til anvendelse når det gjelder Bråten fjelltak, 
og at tiltaket dermed ikke er utredningspliktig i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger. 

3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt i eget brev 13.3.17 til berørte parter i henhold til 
adresseliste fra Gol kommune. I tillegg ble oppstart av planarbeidet kunngjort med annonse i 
Hallingdølen. Ellers er planarbeidet kunngjort på Hallingkonsult sine hjemmesider.  

3.3 Sammendrag av innkomne merknader ved oppstart 

Under er det gjengitt et sammendrag av merknader som er mottatt etter varsel om oppstart 

(merknaden ligger vedlagt i sin helhet).  
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1. 31.5.2017, Direktoratet for mineralforvaltning (DirMin), 7441 Trondheim: 

 DirMin er positive til en regulering av området for råstoffutvinning, og NGU har 
ikke registrert forekomst av byggeråstoff (løsmasser) i området.  

 DirMin ber om at planbeskrivelsen omfatter en beskrivelse av ressursen og 
følgene av uttaket.   

 Videre påpeker DirMin at steinbrudd kan utgjøre en fare for folk og dyr som 
ferdes i nærheten, og at anleggseier har et objektivt ansvar for å sikre 
uttaksområdet.   

 DirMin ber om at uttaksområdet skjermes så langt det er mulig. Dette vil redusere 
ulemper i forhold til støy, støv og skjerme mot innsyn. DirMin ber om at 
tilstrekkelig areal avsettes i planen for å ivareta disse hensynene.  

 DirMin minner om at samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse jf. mineralloven § 
43. I forbindelse med konsesjonssøknad skal det da utarbeides en driftsplan.  

 
Kommentar: 

 En vegetasjonsskjerm rundt hele uttaksområdet er vist i reguleringsplanen. Denne 
vurderes til å ha en bredde/form slik at ulemper i forhold til støy og støv blir 
redusert, samt skjerme mot innsyn. Prinsipp for midlertidig og permanent sikring 
er nedfelt i forslag til bestemmelser. Det er ellers angitt i tilhørende 
bestemmelser at sikringsgjerder, eller andre permanente sikringstiltak kan 
etableres i dette området. Det vises til plankart og bestemmelser. Det må tilføyes 
at utenfor planens avgrensning er selve uttaksområdet omkranset av skog.  

 Reguleringsplanen angir at etterbruk av området er tilbakeføring til 
landbruksformål. Tidshorisonten er så vidt lang at annen etterbruk kan bli aktuell, 
men vil i så fall kreve nye tillatelser etter plbl.  

 Planbeskrivelsen omhandler ellers de momenter som DirMin etterlyser i forhold 
til uttaksmengder, bruksformål, årlig uttaksvolum m.v.  

 Planbestemmelsene henviser til utarbeidelse av konsesjon/driftsplan, jfr. 
mineralloven. Planforslaget er utformet slik at de gir rammer for tiltaket, mens 
driftsplanen, sammen med støyrapport vil styre detaljene for drift og uttak.  

 Når forslag til detaljregulering er vedtatt skal tiltakshaver sende inn søknad om 
driftskonsesjon og driftsplan for tiltaket.  
 
 

2. 5.4.2017, Statens vegvesen, region sør, 4808 Arendal: 

 Statens vegvesen viser til betydningen av at nye byggeområder er vurdert i større 
sammenheng i forhold til samordnet areal og transportplanlegging. Grunnlaget 
bør være godkjent kommune(del)plan.  

 Statens vegvesen viser til at regulering vanligvis medfører økt belastning i kryss og 
avkjørsler og ber om at de trafikkmessige virkningene av planen dokumenteres. 
For større tiltak vil det være krav til utarbeidelse av egne trafikkanalyser. 

 Statens vegvesen ber om at planområdet utvides til å omfatte adkomst fra 
massetak og frem til fylkesveg. Avkjørsel til fylkesveg må dokumenteres å bli i 
samsvar med vegnormalene.  
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 Tiltak for å hindre tilgrising av fylkesveg må gjennomføres. Utforming av kryss og 
betingelser for bruk av avkjøring vil avhenge av forventet årlig uttak.  

 Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen om planforslaget ikke er i tråd 
med nasjonale hensyn og viktige parametere i vegnormalene.  

 Statens vegvesen forutsetter ny uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn.  
 

Kommentar: 

 Grunnlaget for reguleringsplanen som fremmes er gjeldende kommuneplan for 
Gol, med varslet justering av plangrense.  

 Masser/råstoff i området vil i all hovedsak bli benyttet i forbindelse med veg og 
hytteutbygging i Gol kommune, og det ventes et årlig uttaksvolum på anslagsvis 
10 000m3.  

 Statens vegvesen ber om at planområdet utvides for å vise avkjøring mot fv 221. 
Hallingkonsult har laget eget temakart som viser avkjøring til fylkesveg som følger 
plansaken. Dette bør være godt nok grunnlag for å avgjøre om avkjøringen 
tilfredsstiller de nødvendige krav, uten at hele adkomstvegen (over 1km) 
innarbeides som en del av plansaken. Vegen fra avkjørsel og frem til 
uttaksområdet går på tiltakshavers egen grunn og er opparbeidet som 
landbruksveg, men har stedvis dårlig standard. Tiltakshaver ønsker derfor å legge 
om vegen på enkelte partier for å kunne utnytte også skogressursen på en bedre 
måte. Tiltakshaver har fått Viken Skog til å detaljprosjektert en skogsbilveg (klasse 
3) i området- veien er omtalt som «Bråtenvegen». Kopi av tverr- og lengdeprofiler 
utarbeidet av Viken skog følger plansaken.  
 

3. 28.4.2017, Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen, 3020 Drammen: 

 Område M2 i gjeldende kommuneplan for Gol kommune ble registrert i 2014, jfr 

brev med registreringsrapport datert 17.12.2014. Det ble ikke funnet automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner i området. Fylkeskommunen mener dette 

området har lite potensiale for kulturminner og har derfor ingen merknader til 

planen. 

 Buskerud Fylkeskommune ber om at det i tilhørende bestemmelser til 

reguleringsplanen innarbeides følgende:  

«Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp 
automatiske fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og fylkeskommunens 
kulturvern- avdeling må varsles, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det er viktig at de som utfører 
arbeid i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.»  
 

Kommentar: 

 Brevet fra Buskerud Fylkeskommune tas til orientering. Henvisningen til 

kulturminneloven er innarbeidet i forslag til bestemmelser. 

 

4. 20.4.2017, Fylkesmannen i Buskerud, 3007 Drammen. 
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 Fylkesmannen viser til at planforslaget ikke samsvarer med gjeldende 
kommuneplan ettersom planområdet er flyttet mot sørvest. Fylkesmannen ber 
kommunen om å vurdere krav til KU for dette planarbeidet, men understreker 
samtidig at det viktigste for planarbeidet er at konsekvensene av tiltaket blir 
tilstrekkelig utredet jf. plan- og bygningsloven § 1-1 og 4-2. 

 For å kunne argumentere for flytting av arealet bør det i den sammenheng 
vurderes en utvidelse av planområdet, slik at området som er avsatt til formålet i 
kommuneplanen blir tatt med og regulert til LNF-område eller et annet 
grøntformål. Videre bør området tilbakeføres til LNF-område ved neste rullering 
av arealdelen. 

 Fylkesmannen ber om at det i planarbeidet blir lagt vekt på å begrense de 
landskapsmessige konsekvensene av tiltaket, blant annet gjennom innregulering 
av skjermsoner. Det må legges vekt på en etappevis og god istandsetting.  

 I den nordlige delen av planområdet går det et bekkedrag med utløp til 
Sollibekken som går videre til Rusteåni og Hallingdalselva. Fylkesmannen ber om 
at vassdragsinteressene blir synliggjort og ivaretatt. 

 Fylkesmannen ber spesielt om at overvann og avrenning fra masseuttaket blir 
vurdert og at tiltak mot uheldig avrenning blir sikret i planforslaget, med 
henvisning til forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften, § 4). 
Fylkesmannen forutsetter at reguleringsplanen ikke åpner for nye inngrep eller ny 
virksomhet som forringer tilstanden eller gjør det vanskeligere å oppnå 
miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. 

 Fylkesmannen henviser også til Naturmangfoldloven og ber om hvordan de 
miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking, jfr. §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er fulgt opp.  

 Fylkesmannen ber om at utslippsforholdene blir vurdert og om tiltaket vil kreve 
tillatelse etter § 30-2 i forskrift om begrensing av forurensing som omhandler 
virksomheter som må ha særskilt utslippstillatelse fra Fylkesmannen. 

 Fylkesmannen viser også til at støyhensyn for eksisterende støyømfintlig 
bebyggelse, jfr. retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442. Støyfaglige 
utredninger må følge saken.  

 Transport fra anlegget kan også føre til ulemper for andre trafikanter, særlig med 
tanke på gående og syklende langs adkomstvegen, tungtrafikk gjennom Gol 
sentrum. Fylkesmannen er særlig opptatt av trafikksikkerhet for barn og unge i 
området. Det vises til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. I 
den sammenheng anbefaler Fylkesmannen at kommunen innarbeider 
bestemmelser som begrenser driftstiden. 

 Fylkesmannen ber avslutningsvis om at en egen ROS-analyse følger planforslaget 
ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser 
blir innarbeidet i planen. 
 

Kommentar: 

 Fylkesmannen beskriver tiltaket i forhold til gjeldende kommuneplan, og gir flere 
anbefalinger i forhold til utforming av planen. Arealet vist som område M2 i 
gjeldende kommuneplan som ikke ønskes regulert til område for råstoffutvinning 
er i planforslaget vist som LNF(R) slik Fylkesmannen anbefaler.  
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 Ved rullering av kommuneplan kan dette arealet også vises i kommuneplanen 
som LNF(R).  

 En vegetasjonsskjerm rundt hele uttaksområdet er vist i forslag til 
reguleringsplan. Denne vurderes til å ha en bredde/form slik at ulemper i forhold 
til støy og støv blir redusert, samt skjerme mot innsyn. Det presiseres at 
tiltakshaver også eier areal utenfor selve planavgrensningen slik at 
vegetasjonssonene rundt planområdet i realiteten er langt større.  

 Detaljer vedrørende utforming og istandsetting vil bli fastsatt endelig i driftsplan 
for uttaksområdet. Prinsipp for utforming og nødvendig areal for skjerm er avsatt 
i planforslaget.  

 Bekkedraget som Fylkesmannen viser til er blant annet et av de moment som har 
medført at uttaksområdet er flyttet mot sørvest. Bekkedraget ligger nå 
utenfor/langs plangrensen i nord. Enkelte kart viser også en vannstreng på 
østsiden av eksisterende traktorveg (ved p_V2). Dette er grøft/kanal langs vegen 
som er opparbeidet samtidig med etablering av vegen. Foreslått plan vil ikke 
medføre nye tiltak i disse bekkeløpene, med unntak av ordinert 
veivedlikehold/grøfterensk.  

 Pukkverk vil normalt ha svært små utslipp til vann (næringsstoffer, tungmetaller, 
og organiske miljøgifter). Den viktigste påvirkningen av vannkvaliteten vil 
eventuelt skyldes vannbundet finstøv i overflatevann fra bruddet og eventuell 
avrenning av naturlig forekommende stoffer i berggrunn. Det er viktig at 
overflatevann i uttaksområdet blir drenert ut på en slik måte at finstoff kan 
sedimentere før avrenning til terreng/vassdrag. Det er i planen avsatt areal for 
fangdam slik at slam blir avsatt inne på området. Hallingkonsult antar at drift kan 
skje i samsvar med forurensingsforskrifta kapittel 30 Forurensninger fra 
produksjon av pukk, grus, sand og singel.  

 Fylkesmannen påpeker videre at det er en nasjonal målsetting å stanse tapet av 

biologisk mangfold, og ber om en redegjørelse for hvorledes de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven er ivaretatt i planforslaget. Planbeskrivelsen 

beskriver hvilke forhold som er gjennomgått i forhold til å klargjøre om området 

har spesielle kvaliteter m.t. p flora og fauna. Det er blant annet innhentet 

informasjon fra Artsdatabanken, Arealisdata og Miljødirektoratets 

naturbase/WMS kartklient. Planfremmer mener at kunnskapsgrunnlaget står i 

rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, og at 

kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å avgjøre saken. Planfremmer anser 

derfor kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven (nml §8/9), som 

tilfredsstillende oppfylt i denne saken 

 Naturmangfoldslovens § 10 (økosystembelastning) anses ivaretatt blant annet 

gjennom behandling av kommuneplan. Når det gjelder prinsippet om at 

kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (nml § 11) og 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode (nml § 12) anses disse momentene 

ivaretatt gjennom bestemmelsene så langt disse forhold er relevante. Det vises 
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da spesielt til krav om istandsetting av uttaksområdet og skjermsoner rundt 

tiltaket.  

 Trafikk fra uttaksområdet er beskrevet i planbeskrivelsen, og planforslaget angir 

tidspunkt for drift og perioder uten noen form for aktivitet. Sammen med 

planforslaget følger en støyfaglig utredning fra Sweco av 2.6.17, som 

dokumenterer konsekvenser i forhold til støy som følge av tiltaket.  

 Det er utarbeidet en egen ROS analyse som følger planforslaget.  

 

5. 3.4.17, Mattilsynet, avd Hallingdal, 3550 Gol: 

 Mattilsynet kan ikke se at tiltaket har betydning for vannforsyning til boliger. 

Mattilsynet har derfor ingen merknader.  

Kommentar: 

 Brevet fra Mattilsynet tas til orientering. 

 

6. 27.4.17, Tove Kristiansen og Grethe Suphammer, 2016 Frogner.: 

 Bra at massetaket er flyttet lengre vekk fra egen eiendom.  

 Likevel ikke ønskelig med et steinbrudd i området, og frykter støv og støy.  

 Ber om at det fokuseres på driftsperioder, støy og miljøbelastning, og at 

uttaksområdet blir nødvendig skjermet og sikret.  

Kommentar: 

 Hallingkonsult mener at plandokumentene som nå følger saken viser at det er 

innarbeidet flere tiltak som skal redusere uheldige følger av foreslått virksomhet.  

 Det er blant annet satt opp forslag til driftstider, foreslått vegetasjonsskjermer, 

beregnet støysoner og satt krav til istandsetting og revegetering.  

4. Planforslaget 

4.1 Reguleringsformålene i planen med arealoppgave 

Planforslaget (pr. 22.1.18) viser følgende forslag til arealbruk og hensynssoner (avrundet):  

1. Bebyggelse og anlegg, (PBL § 12-5, nr.1). 

-område for steinbrudd og masseuttak     ( 20 daa).  

-annet byggeområde        ( 0,5 daa).  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, (PBL § 12-5, nr.2). 

- område for privat kjøreveg       (4 daa).  
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- annen veggrunn.        (0,5 daa).  

3. Landbruks, natur og friluftsformål, (PBL § 12-5, nr.5). 

- område for landbruksformål, LNFR      (21 daa).   

- LNFR- areal kombinert formål, vegetasjonsskjerm    (3 daa).  

 

4. Hensynssoner, (PBL § 12-6). 

- Hensynsynssoner vist i planforslaget er ikke arealberegnet.   

5. Beskrivelse av tiltaket 

5.1 Tidsperspektiv, volum og areal 

Med den kjennskap en har til markedet i dag, antar en at gjennomsnittlig årlig 
uttaksmengder vil ligge på ca.10 000 m3 fast masse. Foreslått uttak dekker et areal på ca. 
20daa og inneholder et volum på ca. 180 000 m3 fast masse forutsatt en pall (se profil i 
avslutningsplan). Med et uttak på ca. 10.000 m3 fast masse i året, vil det være aktivitet i 
uttaket i en periode på ca. 18 år. Det presiseres at tidsperspektivet som er angitt som antatt 
uttakstid for hele uttaket, er basert på antatt etterspørsel. En endring i marked og 
etterspørsel vil føre til at total driftstid endres. 

5.2 Drift av uttaket 

Rammene for bruk av områdene er gitt i forslag til bestemmelser. Direktoratet for 
mineralforvaltning vil kreve driftsplan for tiltaket i henhold til mineralloven. Det skal sendes 
søknad om driftskonsesjon og tilhørende driftsplan til Direktoratet for mineralforvaltning.  
 
I bestemmelsene er det henvist til Direktoratet for Mineralforvaltning og Mineralloven. 
Driftsplanen vil vise detaljer for driften. Denne planbeskrivelsen skisserer derfor grovt 
hvorledes en ser for seg hovedtrekkene med tanke på drift, uttaksvolum, og istandsetting.  
 
Uttaket vil trolig bli drevet fra nord-nordøst i sørvest- og sørlig retning. Uttaket må ta hensyn 
til at det må etableres en bruddkant mot øst slik at knuseren kan skjermes i forhold til frisikt i 
østlig retning. Uttaket drives trinnvis med en pallhøyde på ca. 13 meter og en bredde på om 
lag 10 meter. Ved å drive på denne måten vil det til enhver tid være mulig å avslutte uttaket 
på en landskapsmessig tilfredsstillende måte. Om det av ulike grunner skulle bli besluttet å 
avslutte uttaket på et tidligere tidspunkt enn planlagt, vil palltrinn være tilgjengelige for 
istandsetting og revegetering. Uttaket tas ned til en bunnkote på om lag c=759 og tilpasses i 
nord mot veg. Avdekningsmasse som tas av legges i deponi, for senere bruk ved 
istandsetting av uttaket. Driftsplanen vil vise status for ulike etapper i driften.  
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Drivretning i området M2. 

Normalsituasjonen ved drift i fjelltaket M2 blir i hovedtrekk slik:  
Ved normale drift vil det anslagsvis være boring typisk 1 uke i året, og pigging og knusing 
typisk 2 uker i året. Noen lengre eller flere perioder kan forekomme ved stor etterspørsel. 
Knusing/pigging og boring vil ikke skje samtidig. Det vil normalt være pigging av steiner som 
er for store til å gå rett i knuseren. Pigging foregår ved at grovstein legges til side etter 
sprenging, og pigges for å få gjort steinen mindre. Massene (ferdig vare) blir så transportert 
nord i planområdet for lagring med lastebil eller hjullaster. Veien p_V1 kan også benyttes 
(tidlig fase) som lager for ferdig råstoff.  
 

5.3 Mottak av rene masser 

Det er tillatt med produksjon og foredling av tilkjørte masser. Det tillates kun mottak av rene 
masser (ikke forurenset grunnmasse, stein, tegl – og murstein, ren betong uten 
armeringsjern, mindre mengder røtter) for oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte 
områder og på fyllplass til senere oppfylling og istandsetting. 

5.4 Sikring av uttaket 

Driver/tiltakshaver er ansvarlig for nødvendig sikring av uttaket. Bruddkanten skal til enhver 
tid være forsvarlig sikret. Driftsplan for området vil stille mer detaljerte krav til sikring, men 
en kan regne med at det vil stilles krav til gjerde, eller annen mer permanent sikring.  I 
driftsperioden skal bratte skrenter være sikret ved hjelp av midlertidig gjerde. Gjerdet må 
inspiseres hver vår og høst. Etter avslutta uttak skal alle høye skrenter sikres ihht til krav satt 
i driftsplan.  

5.5 Tekniske innretninger og byggverk i uttaksområdet  

Det er ikke planlagt byggverk som ikke er relatert til driften i uttaksområdet. Det kan være 
aktuelt å sette opp kvilebrakke for kortvarig opphold. Byggverk knyttet til driften, som det 
ikke blir behov for ved en eventuell etterbruk, fjernes ved avslutta uttak.  

5.6 Vann og avløp 

Det er ikke bygg med strøm eller innlagt vann innenfor planområdet. Dersom slike behov for 
brakker e.l med vann/avløp må utslippstillatelse søkes om på vanlig måte.  
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5.7 Avslutning av uttaket 

Istandsetting av uttakets permanente ytterkanter gjøres fortløpende. Der permanent 
bruddkant er lavere enn et palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som overgang mellom 
avslutta uttak og eksisterende terreng. Der permanent bruddkant er så høy at en får et 
palltrinn eller flere, legges det vekstmasse på palltrinnene og i bunn. Alle jordskjæringer 
tilsås og plantes til med stedegen vegetasjon. Innretninger og byggverk knyttet til driften og 
som det ikke blir behov for ved en eventuell etterbruk, fjernes ved avslutta uttak. 

6. Beskrivelse av tiltaket og konsekvenser  

6.1 Miljø 

6.1.1 Landskap 

Et masseuttak vil alltid føre til negative konsekvenser for landskapet det berører. 
Uttaksområdet er ikke spesielt eksponert i forhold til omkringliggende bebyggelse. Tiltaket 
vil ikke være synlig fra større hytte/boligområder. Terrenget mot Solseterområdet er 
forholdsvis åpent og ved Solseter ligger spredt bebyggelse på om lag 750 moh. Deler av 
uttaksområdet vil bli synlig, særlig når en kommer vest for Solseter. Etter endt uttaksperiode 
så vil revegetering av området medføre at virkningen av tiltaket blir redusert. Permanente 
palltrinn skal revegeteres. Når en får etablert en grønn bakvegg vil de visuelle 
konsekvensene av uttaket i fjernvirkning bli betydelig redusert. 
 
Det er et hovedmål at uttaket planlegges og gjennomføres på en slik måte at tiltaket i minst 
mulig grad blir visuelt påtrengende for områdene omkring. Det er en målsetning å søke å 
minimere tiltakets visuelle konsekvenser i fjernvirkning og i nærvirkning. De viktigste 
virkemidlene er å bevare en god vegetasjonsskjerm rundt hele uttaket. Det blir ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene at det er forbudt med flatehogst i skjermingsbeltet og at 
vegetasjonen der skal pleies og avvirkes på en slik måte at en opprettholder best mulig 
skjerming mot uttaket. Tilplanting av palltrinnene er et annet virkemiddel som gjør at 
uttaket blir mindre eksponert i fjernvirkning. 
 

6.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert/funnet automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet som nå 
skal reguleres. Kulturminneavdelingen i Buskerud Fylkeskommune mener at planområdet 
har et lavt potensiale for kulturminner. Det er innarbeidet en generell bestemmelse om at 
alt arbeid stanses dersom det avdekkes kulturminner i området. Melding sendes da 
kulturminnemyndighetene i Buskerud Fylkeskommune.  
 

6.1.3 Støy  

Tiltaket vil medføre støy. Det henvises til egen støyutredning fra Sweco, Bråten massetak, 
Gol kommune. Støyvurdering av 2.6.17.  Konklusjonen fra rapporten er at støykravene i 
Forurensingsforskriften tilfredsstilles fullt ut for området M2, forutsatt at knuser ikke 
plasseres i nordøst i området uten at knuseverk plasseres bak støyvoll/bruddkant. Det er lagt 
inn en egen hensynssone i plankart som også ivaretar dette hensynet (H290_1). Støysonene 



Planbeskrivelse Bråten fjelltak M2. 

  17 
 

som fremkommer i rapporten fra Sweco tar utgangspunkt i de mest støyutsatte 
plasseringene av maskinene innenfor uttaksområdet. Naturlig nok vil maskinene ha en 
annen plassering i store deler av driftsfasen.  
 

6.1.4 Støv 

Et slikt tiltak vil medføre noe forurensning i form av støv. Støvflukt kan i tørre perioder 
dempes ved salting i uttaksområdet og langs adkomstveg. Det er lagt inn tiltak i planens 
bestemmelser slik at uheldige virkninger kan begrenses så lang det er mulig.  Støv fra uttaket 
dempes ved hjelp av salt/bindemiddel eventuelt av vann. Åpne lagre av råvarer og produkter 
plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for støvflukt. Avbøtende tiltak er foreslått i 
bestemmelsene.  

6.1.5 Vannforekomster, forurensning 

Pukkverk vil normalt ha små utslipp til vann (næringsstoffer, tungmetaller, og organiske 
miljøgifter). Den viktigste påvirkningen av vannkvaliteten vil eventuelt skyldes vannbundet 
finstøv i overflatevann fra bruddet og eventuell avrenning av naturlig forekommende stoffer 
i berggrunn. Det er viktig at overflatevann i uttaksområdet blir drenert ut på en slik måte at 
finstoff kan sedimentere før avrenning til terreng/vassdrag. Det er foreslått å etablere 
fangdam slik at slam blir avsatt før videre avrenning til terreng. Alt overflatevann vil ha et 
mindre bekkefar i nordøst som endelig utslippssted. Det går ingen større vassdrag gjennom, 
eller i umiddelbar nærhet til planområdet.   
 
Boring og sprengning vil kunne påvirke grunnvannstanden i et område. Det ligger ingen 
private grunnvannskilder i planområdet (Kilde: Granada). Nærmeste registrerte 
grunnvannsforsyning er ved nord for Dammyri til en fritidsbolig (Fjellbrønn nr. 46320). Ingen 
skulle dermed få påvirket sine grunnvannskilder hverken som følge av eventuell 
forurensning eller lokale endringer i grunnvannstand.  

6.1.6 Andre miljømessige forhold, biologisk mangfold 

Søk i Naturbasen til Miljødirektoratet gir ingen treff for spesielle artsforekomster innenfor 
planområdet. Nærmeste registrering i MDs naturbase ligger ved gardsbruket Bergli utenfor 
planområdet og gjelder observasjon av krattsoleie (nær truet- NT). Krattsoleien trives ikke i 
leire- eller grusjord, den foretrekker grov og kalkholdig mineraljord, og arten er på 
tilbakegang og er derfor klassifisert som NT. Søk i Artsdatabanken gir ingen andre treff 
innenfor planområdet. 

 
Utsnitt fra Miljødirektoratets Naturbase.  
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Det at det ikke er registrert spesielle arter innenfor planens avgrensning betyr nødvendigvis 
ikke at det kan være hensynskrevende arter innenfor planområdet. Det er derimot lite som 
skiller dette planområdet ut i forhold til tilstøtende arealer. Planområdet har glissen 
granskog, og begrenset med undervegetasjon. Skogen i deler av planområdet er tatt ut for 
noen år siden. Det er ingen indikasjoner på at det er spesielle forhold i berggrunn, klima eller 
andre forhold som tilsier dette området har kvaliteter som antyder at det er et stort 
potensial for forekomst av hensynskrevende arter.  
 

6.2 Naturressurser 

6.2.1 Landbruk  

Landbruksinteressene i dette området er skogsdrift. Tiltaket vil ikke medføre omdisponering 
av dyrket, eller dyrkbar mark. Det er vanligvis ikke beitedyr i området (sau forekommer 
sporadisk).  
 
Skogen i området er barskog, i hovedsak gran. Boniteten i området er klassifisert som lav. 
Tiltaket vil medføre omdisponering av ca. 20 daa skogareal av lav bonitet. Området skal 
revegeteres, men det forventes at skogressursen vil være begrenset selv etter revegetering.  
 

6.2.1 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunn i planområdet består av kvartsitt. Kvartsitt er en hard omdannet bergart som 
opprinnelig har vært sandstein.  
 
Løsmassene i området er klassifisert som grunnlendte moreneavsetninger med fjell i dagen. 
Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5-1m, men den kan lokalt være noe 
mer.  
 
 

  
Berggrunn (kvartsitt) og løsmasser i uttaksområdet (Kilde wms: NGI).  
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6.3 Samfunn  

6.3.1 Trafikk 

Råvarer fra området M2 vil i hovedsak bli brukt til byggeprosjekter innenfor Gol kommune. 
Pukk er et relativt billig byggeråstoff, men høy egenvekt gjør at den er kostbar å 
transportere. Planområdet ligger gunstig til i forhold til nærhet til markeder inne på 
Golsfjellet. Detaljtegning av kryss mot offentlig veg ved fv.221 følger planforslaget. 
Fartsgrensen på stedet er 60km/t.  
 
Det er antatt et gjennomsnittlig årlig uttak av masse på ca. 10 000 m3. Massetransporten 
foregår dels på bil med henger, og bil uten henger (snitt 20-25m3). I tillegg foregår noe 
transport til og fra av personell som jobber i fjelltaket, samt transport av mindre kvanta med 
personbil og henger, og traktorer. For vurdering av trafikkbelastning og andre konsekvenser 
anslås generert trafikk til å være ca. 400 tunge kjøretøy pr. år. Fordelt på ca. 200 virkedager 
utgjør dette derfor en trafikk på ca 2-3 biler pr. dag. Sannsynligvis vil massetransporten 
foregå på barmark. Medregnet annen ut- og innkjøring blir det anslagsvis en døgntrafikk på 
anslagsvis 4-5 kjøretøyer, kun virkedager medregnet.  
 
ÅDT for fv.221 er på 350 kjøretøy, med en andel tyngre kjøretøy på 10. Andelen vil øke i 
størrelsesorden ÅDT 4-5.  
 

6.3.2 Bebyggelse 

Bebyggelsen nærmest uttaksområdet er fritidsbebyggelse. Avstand til nærmeste hytte er ca. 
230m sørvestover fra ytterkanten av uttaksområdet. Det ligger også fritidsboliger i nordvest i 
en avstand på ca. 350 m fra ytterkanten av uttaksområdet. 

6.3.3 Barn og unges interesser 

Tiltaket får ingen direkte konsekvens for arealer som er spesielt mye benyttet til opphold/lek 
for barn og unge. Arealet er generelt lite tilgjengelig, i et område med svært spredt 
bebyggelse. Trafikken til og fra uttaksområdet etter privat veg vil berøre barn og unge i liten 
grad. Når råstoffet skal transporteres langs offentlig veg vil trafikken berøre barn og unge i 
samme grad som annen trafikk. Kortest mulig transportavstander av ressursen er viktig i 
forhold til å begrense den totale belastningen langs vegnettet. Nærmeste 
uttaksområde/alternativ for stein er ved Brautemo.  

6.3.4 Friluftsliv- rekreasjon 

Friluftsinteressene er i første rekke knyttet til aktivitet med utspring fra Solseterområdet. 
Tilgjengeligheten til selve uttaksområdet er forholdsvis begrenset, og det er ikke vanlig at 
folk ferdes rundt i selve uttaksområdet. Enkelte benytter seg selvfølgelig av 
skogsbilvegnettet i området som turveg. Foreslått arealbruk vil ikke innskrenke denne 
muligheten, selv om rekreasjonsverdien vil være annerledes når det er startet drift i 
uttaksområdet.   
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Flå 22.1.18. 


