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  øØVRE EIKER KOMMUNE 
 

 
  
DETALJREGULERING RENNINGSÅSEN MASSEDEPONI 
 
Dato   12.02.2017   
Sist revidert 26.04.2017           
 
 
 

1 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER  
Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke 
tidligere er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnene eller 
deres sikringssone på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Melding om funn skal straks gis til 
kulturvernmyndigheten. Kulturvernmyndighet er Buskerud fylkeskommune. 

2 REGULERINGSFORMÅL OG BESTEMMELSESOMRÅDER 
Området er regulert til følgende formål, jfr Plan og bygningsloven: 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    (PBL § 12-5 2.ledd nr.2) 

- Annen veggrunn – grøntareal (AVG) 
 

Landbruk, natur og friluftsområder, samt reindrift(LNFR)  (PBL § 12-5 2.ledd nr.5) 
- Landbruksformål 

 
Bestemmelsesområder       (PBL§ 12-7, nr. 1 og 2)
   

- Landbruksformål   
LF #1 Massedeponi i landbruksformål 

 
De følgende reguleringsbestemmelsene er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7: 
 

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
3.1 ANNEN VEGGRUNN - GRØNTAREAL  

Annen veggrunn – grøntareal skal sikre arealer til vegformål og grøft for håndtering av 
overvann.  

4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 
4.1 LANDBRUKSFORMÅL 
 Området skal benyttes til landbruksformål 
 

5 BESTEMMELSESOMRÅDE 
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5.1 Bestemmelsesområdet, benevnt LF #1, omfatter landbruksformål som er regulert til 
massedeponi 

 
5.1.1. Yttergrense for deponi skal følge formålsgrensa for bestemmelsesområdet.  
 
5.1.2. I deponiet kan det deponeres rene masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1 i Veileder 

«Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009)» for oppfylling. Massenes 
opprinnelsessted, kvalitet og mengde må dokumenteres. Det skal verifiseres at 
mottatte masser ikke er forurenset. Det er tillatt med foredling av tilkjørte masser. 

 
5.1.3 Det skal føres register over de masser som deponeres. Den driftsansvarlige plikter å 

rapportere til  kommunen årlig vedrørende typer og mengder masser, avvik og 
hendelser. Ved avvik av betydning for miljøet skal det meldes fra til 
forurensningsmyndigheten. 

 
5.1.4  I bestemmelsesområdet tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg 

som er nødvendige for driften av uttaket. 
 

5.1.5 Bestemmelsesområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret.  
 

5.1.6 Mottak av deponimasser skal bare skje mandag- fredag mellom kl. 07.00-16.00 og 
lørdager mellom 08.00 – 14.00.  
 

5.1.7 Tiltakets bidrag til utendørs støy skal ikke overskride støygrenser gitt i 
forurensningsforskriften kap 30-7.  
 

5.1.8 Avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av 
området. 

 
5.1.9 I bestemmelsesområdet må det etableres system med tilstrekkelig kapasitet for 

håndtering av overvannet. Inn- og utløp må ha god utforming og erosjonssikres, samt 
ha tilstrekkelig kapasitet. Ved utløp skal det etableres en energidreper. Samme krav 
gjelder for sekundær flomveg. 
 

5.1.10 Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand og tilbakeføres til landbruks, natur 
og friluftsområdet (LNF). Område skal planeres og jevnes ut mot omkringliggende 
terreng slik at området egner seg til landbruksformål ved ferdigstilling av anlegget. 
Området skal ryddes for maskiner og utstyr. Bygninger i området tilknyttet driften av 
uttaket skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. 

 


