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1. PROSJEKTBESKRIVELSE
Fiskumparken ligger på oversiden av E134, ved tilknytningen til Darbu, mellom Kongsberg og 
Hokksund. E134 er hovedveien over Haukelifjell til Haugesund og Karmøy. Området har lenge vært 
tiltenkt næringsutvikling. Det er et politisk ønske om at området skal få regional betydning som et 
stort og sammenhengende næringsområde mellom Drammen og Kongsberg. 

Næringsområdet er tiltenkt industri, kontor, lager, logistikk og handel for plasskrevende varer. 
Næringsområdet ligger i nær tilknytning til tettstedet Darbu, ett prioritert område for boligvekst i 
Øvre Eikers kommuneplan. For området tilknyttet Fiskumparken er det en detaljreguleringsplan 
vedtatt i 2019 som er gjeldende.

Det pågår en prosess for å søke om utvidelse av det detaljregulere området til også inkludere 
naboområder med dyrket mark og skog. I forbindelse med etablering av næringsområdet vil det 
oppstå store mengder overskuddsmasser, som er rene, naturlige løsmasser fra skogbunn. Det er 
ønskelig å benytte disse til å forbedre et eksisterende dyrket mark og skogområdet tett ved 
Fiskumparken. Dette vil resultere i et større sammenhengende areal av dyrket mark, totalt areal ca. 
63 daa.

2. PROSJEKTORGANISASJON
Prosjektorganisasjonen hos tomteutvikler (Fiskumparken AS) består av prosjektleder utvikler, 
prosjektleder gjennomføring og prosjektleder salg og marked. 

Oppdatert organisasjonskart finnes i den til enhver gjeldende SHA-plan for utbyggingen.

Hver grunneier vil bli ansvarlig for anleggsutførelsen og drift innen sin tomt. Tiltak i MOP som 
omhandler spesifikke tomtefelt vil være grunneiers ansvar.

For tiltak i MOP som gjelder fellesområder, vil det være et felles grunneieransvar å følge opp. Det er i 
nærværende fase ikke avklart hvordan dette løses.

3. MILJØKRAV OG MILJØAMBISJON
Til grunn for vurderinger i miljøoppfølgingsplanen ligger i prinsippet hele miljølovgivningen med 
virkeområde for de lokaliteter som prosjektet omfatter. Dette lovverket omfatter følgende lover med 
forskrifter (listen er ikke uttømmende):

 Plan- og bygningsloven
 Forurensingsloven
 Naturmangfoldloven
 Kulturminneloven
 Naturvernloven
 Miljøinformasjonsloven
 Produktkontrolloven

Følgende lovkrav er vurdert å være særlig relevante for prosjektet:

 Forurensingsloven – kapittel 2. Alminnelige bestemmelser om forurensinger
 Forurensingsloven – Kapittel 5. Om avfall
 Forskrift om begrensning av forurensning – Del 1. Forurenset grunn og sedimenter
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 Forskrift om begrensning av forurensning – Del 2. Støy
 Forskrift om gjenvinning av avfall
 Miljøinformasjonsloven
 Plan og bygningsloven – kapittel 29. Krav til tiltaket
 Teknisk byggeforskrift (TEK 17) – Kapittel 9. Ytre miljø
 Vannforskriften

Prosjekteiers miljøambisjon:

 Fiskumparken ønsker at byggene skal holde en høy miljøstandard og stimulere til at det 
benyttes fornybar energi gjennom solenergi og geoenergi

 Allerede i utviklingsfasen er det involvert en rådgivende BREEAM konsulent. BREEAM er et 
rammeverk som tar for seg bærekraftig utvikling med tanke på miljø og energi. I tidligfase 
kan BREEAM rammeverket hjelpe til å ivareta gode miljøtiltak og tilrettelegge for en 
eventuell sertifisering av bygg senere. Dette gjelder blant annet tiltak som må gjøres før de 
første arbeidene på tomten starter. BREEAM gir også føringer for mange nyttige og 
hensiktsmessige miljøtiltak som kan gjøres uavhengig om målet er en BREEAM sertifisering.

 Fiskumparken AS som står bak utbyggingen har visjoner om en næringspark med høyt innslag 
av ny teknologi, helt fra infrastruktur til drift av byggene. Det vil være et stort fokus på 
bærekraft og miljø. Fiskumparken skal tilrettelegges for fremtidens miljøstandard og utvikles 
med et klimaperspektiv.

4. RELEVANTE MILJØTEMA
Følgende miljøtemaer er vurderte som relevante:

 Naturmangfold 
 Støy/vibrasjoner
 Nærmiljø / Friluftsliv
 Kulturminner og kulturmiljø
 Landskap og visuelt bilde 
 Massehåndtering /forurenset grunn
 Utslipp til luft, vann og grunn
 Avfallshåndtering
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5. MILJØMÅL OG AVBØTENDE/RISIKOREDUSERENDE TILTAK

5.1. Naturmangfold

Beskrivelse tema og problemstilling:

Planområdet omfatter hovedsakelig barskog, og domineres av furutrær med innslag av grantrær og 
ulike løvtrær. Innslag av blåbær, mose, bregner, lyng og gress forekommer på skogbunnen.  Det er 
registrert myrkomplekser som inneholder rikmyr langs Løkenveien. Rødlistearten Bryoria bicolor 
(kort trollskjegg) er også registrert i området. Det meste av naturverdier og biologisk mangfold er 
registrert vest for Løkenveien, og er derfor ikke en del av næringsparken.

Miljøkrav:

Alle relevante krav i naturmangfoldloven må ivaretas, herunder kap. II alminnelige bestemmelser om 
bærekraftig bruk og kravene i forskrift om fremmende organismer. Spesielt skal paragrafene §§ 7 -12 
i naturmangfoldloven legges til grunn for gjennomføring av arbeidene.

Resultatmål:

1. Særtrekk og variasjon innen vegetasjonstyper, landskap og skogbilde skal ivaretas i området
2. Skogen skal ha en lys halvåpen karakter og skal ha et biologisk mangfold som gir variasjon og 

gode naturopplevelser

Tiltak for måloppnåelse (avbøtende og risikoreduserende tiltak):

Tiltak prosjekteringsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Gjennomføre naturmangfold kartlegging i felt av områder som 
ikke er befart ennå Prosjekterende Vår 2021

Tiltak anleggsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Tydelig avgrensning av grøntområder som ikke skal berøres av 
utbyggingsaktivitet, inngjerding av anleggsområder. Entreprenør

Før 
anleggsarbeidene 
starter

Oppdatert kartlegging av fremmede, skadelige arter på arealer 
hvor det skal fjernes løsmasser for å forhindre at disse spres med 
løsmassene til oppfylingsområdet.

Entreprenør
Før 
anleggsarbeidene 
starter

Tiltak driftsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Nødvendig tynning og rydding av undervegetasjon skal utføres en 
gang årlig. Treslag som naturlig forekommer skal favoriseres. 
Lyngvekst skal fremmes med tanke på insekter

Eier / drifter av 
eiendom Årlig

Oppvekst av fremmede arter i området skal overvåkes, 
svartelistede arter/fremmede arter som sprer seg aggressivt bør 
fjernes.

Eier / drifter av 
eiendom Årlig

Til skjøtsel av turstier/skiløyper, skal hogst foregå manuelt Eier / drifter av 
eiendom Årlig
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5.2. Støy og vibrasjoner

Beskrivelse tema og problemstilling:

I forbindelse med etableringen av Fiskumparken vil det blant annet gjennomføres grunnarbeider og 
massetransport til og fra området som vil kunne påvirke registrert støynivå ved bebyggelsen i 
området rundt næringsparken. Det skal også anlegges internveier på området, samt at reguleringen 
muliggjør for etablering av en døgnhvileplass for vogntog. I tillegg er det forventet en økning i 
vegtrafikken på eksisterende vegnett som følge av utbyggingen. Alle disse faktorene vil kunne føre til 
at støynivået kommer på et nivå som kan overskride gledende krav knyttet til støy og vibrasjoner. 

Det er ikke gjennomført noen vurdering knyttet til påvirkningen på støyfølsom bebyggelse i 
anleggsperioden. Det er derimot gjennomført støyvurdering knyttet til kjøleaggregatstøy fra vogntog 
parkert på døgnhvileplassen, interne veger og forventet økning i vegtrafikk på eksisterende vegnett 
etter ferdig utbygging. I rapporten konkluderes det med at støy fra interne veger ikke vil påvirke 
støyfølsom bebyggelse i stor grad. Trafikkøkningen på eksisterende vegnett fører derimot til at fire 
boliger har behov for videre vurdering av støytiltak. En voll langs fylkesveien vil skjerme en av 
boligene tilstrekkelig. En voll langs europavegen vil derimot ikke gi tilstrekkelig skjerming for de tre 
øvrige boligene. 

Miljøkrav:

Det kan forventes støy i anleggsfasen som vil kunne ha betydning for støyfølsom bebyggelse. 
Anleggsarbeidene må forholde seg til gjeldende retningslinjer for støy, T-1442, Forskrift om 
begrensning av forurensing, del 2, støy.

Resultatmål:

1. For vibrasjoner og rystelser skal gjeldende grenseverdier for rystelser for helse og 
konstruksjoner i henholdsvis NS 8176 og NS 8141 ikke overskrides. 

2. Generelle krav til støy, Retningslinje T1442 skal overholdes

Tiltak for måloppnåelse (avbøtende og risikoreduserende tiltak):

Tiltak anleggsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Gjennomføre støyvurdering av arbeider under anleggsfasen Entreprenør
Før 
anleggsarbeidene 
starter

Støyende anleggsarbeider skal i så stor grad som mulig utføres på 
kun dagtid i ukedager. Entreprenør I anleggsperioden

Entreprenør skal varsle byggherre i god tid før støyende arbeider 
igangsettes. Berørte naboer skal informeres om støyende arbeider 
og vibrasjoner i god tid før arbeidet starter.

Entreprenør 
Før 
anleggsarbeidene 
starter

Søke å unngå å gjennomføre sprengning på flere delfelt samtidig 
og gjennomføre stegvis utbygging av planområdet

Tiltakshaver / 
Byggherre I anleggsperioden

Støytiltak som skal utføres for å redusere støy til boliger i 
driftsfasen, bør utføres så tidlig som mulig og før anlegget er 
ferdigstilt. Støytiltak bør der det er mulig gjerne utføres før 
anleggsarbeider starter (voll langs Fv72).

Tiltakshaver / 
Byggherre I anleggsperioden

Gjennomføre nærmere vurdering knyttet til nødvendige støytiltak 
for de tre boligene hvor det er vurdert at voll ikke gir tilstrekkelig 
støyskjerming (Dunserudhagen 29,31,35)

Tiltakshaver / 
Byggherre

Før 
anleggsarbeidene 
starter

Klager som skyldes støy skal registreres og følges opp. Byggherre Entreprenør I anleggsperioden
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skal orienteres om klager.

Tiltak driftsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

For å redusere støy mot naboer er det krav om at alle 
kjøleaggregat ved døgnhvileparkering skal kobles til strøm

Eier / drifter av 
eiendom I driftsfasen

5.3. Nærmiljø og friluftsliv

Beskrivelse tema og problemstilling:

Det eksisterer flere turveier og skiløyper på det berørte området og i tilgrensende 
rekreasjonsområder. En turvei som er en viktig forbindelse til øvrige områder går tvers gjennom 
planområdet. Turveien/skiløypa skal i forbindelse med tiltaket legges noe om. Gangveinettet 
innenfor næringsfeltene skal knyttes til løype- og turveinettet i friområdet. Det skal opparbeides en 
utfartsparkering i tilknytning til utbyggingsområdet.

Miljøkrav:

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen, friluftsloven og forskrift om 
miljørettet helsevern har relevante krav som skal ivaretas i utforming og bygging av tiltaket.

Resultatmål:

1. Turveiene og skiløypene skal være godt tilgjengelig under og etter utbygging og skal kunne 
brukes av ulike brukergrupper

2. All skjøtsel og vedlikehold skal skje på en skånsom måte som minimerer skade på vegetasjon 
og jordsmonn.

Tiltak for måloppnåelse (avbøtende og risikoreduserende tiltak):

Tiltak anleggsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Sikre at turvei, skiløype og utfartsparkering er tilgjengelig under 
utbyggingsperioden, eventuelle omlegginger må skiltes/informeres 
tydelig.

Entreprenør I anleggsfasen

Tiltak driftsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Turveier skal skiltes/merkes, de skal inspiseres årlig og skjøttes ved 
behov 

Eier / drifter av 
eiendom

Før oppstart 
driftsfase/ I 
driftsfasen

Greiner og trær som vokser i eller nær turveiene/skiløypene skal 
fjernes

Eier / drifter av 
eiendom I driftsfasen

Dreneringsgrøfter og markdekke skal vedlikeholdes Eier / drifter av 
eiendom I driftsfasen
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5.4. Kulturminner

Beskrivelse tema og problemstilling:

Det ble i 2007 foretatt en kulturhistorisk registrering i området tiltenkt Fiskumparken 
næringsområde. I forbindelse med de arkeologiske registreringene ble det funnet sju kullgroper, et 
bogastelle og en mulig tjæremile som er i kategorien automatisk fredete kulturminner. Det ble i 
tillegg funnet tre hellere, en steinstreng, ei grop, et mulig grustak og en hustuft. Det ble også påvist 
fire mulige rydningsrøyser. Av nyere tids kulturminner ble det påvist sju kullmiler og to kullgroper. 

Kulturminner innenfor området er tegnet inn i plankartet for området. Kulturminnene er fredet og 
det må sikres at de ikke forringes hverken i forbindelse med anleggsarbeidene eller i driftsfasen.

Det er planlagt en vannledningstrase og en midlertidig anleggsvei tett på registrerte kulturminne. Det 
er risiko for å skade disse ved anleggsarbeid og derfor viktig at kulturminnet merkes og sikres.

Miljøkrav:

Alle relevante krav i Kulturminneloven skal følges i forbindelse med anleggelsen av Fiskumparken. 
Det kan ikke gjennomføres tiltak i hensynssonen som påvirker kulturmiljøet negativt. Eventuelle tiltak 
som kommer i direkte konflikt med det kulturhistoriske anlegget, bryter med formålet med 
fredningen, og vil kreve dispensasjonsbehandling hos Riksantikvaren.

Resultatmål:

1. Anleggsarbeidene skal ikke medføre skader på kulturminner eller kulturmiljøer
2. Alle kulturminner på området skal sikres slik at de ikke blir berørt eller verdiforringet i 

driftsfasen

Tiltak for måloppnåelse (avbøtende og risikoreduserende tiltak):

Tiltak anleggsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Sikre at alle registrerte kulturminner er kjent for 
anleggsentreprenørene (er tegnet inn på kart, plankart, 
illustrasjonsplan)

Tiltakshaver / 
Byggherre

Før 
anleggsarbeidene 
starter

Oppføring av gjerde rundt registrerte kulturminner før 
anleggsarbeidene starter Entreprenør

Før 
anleggsarbeidene 
starter

Entreprenørene skal ha beredskapsplan og rutiner å følge ved funn 
eller tvil om funn av kulturminner

Entreprenør
Før 
anleggsarbeidene 
starter

Entreprenørene skal (ved funn eller tvil om funn) varsle 
kulturminneforvaltningen eller deres representant dersom det i 
forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete 
kulturminner som tidligere ikke er kjent.

Entreprenør I anleggsfasen

Arbeidet skal stanses i den utstrekning det berører kulturminner 
eller deres sikringssoner på fem meter. Arkeologisk kompetanse 
tilkalles.

Entreprenør I anleggsfasen
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Tiltak driftsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

De viktigste kulturminnene tas vare på og integreres i 
grøntstrukturen. Skjøtsel av kulturminner tas inn i skjøtselsplan 
for grøntområdene. 

Tiltakshaver / 
Byggherre

I 
planleggingsfasen

Kulturminnene skiltes.
Tiltakshaver / 
Byggherre

Før oppstart 
driftsfase

5.5. Landskap og visuelt bilde

Beskrivelse tema og problemstilling:

Landskapsbildet er satt sammen av landskapskomponentene kuperte koller, med åpen furuskog og 
noen innslag av enkeltstående grantrær og løvtrær, hogstflater, myrdrag/våtmark og åpent 
jordbrukslandskap til beite/forproduksjon. Koller og skrenter er en kvalitet i området i dag, særlig 
Rudsåsen fremstår som et tydelig landskapselement. Herfra er det utsikt over fjellene som ligger på 
andre siden av Fiskumvannet, men det er ingen tydelige verdifulle siktlinjer herifra. Bekkedraget 
langs eksisterende tursti er også et landskapselementer som oppleves av de som ferdes gjennom 
området.

Det er gjennomført en konsekvensvurdering av tiltaket med plassering veier, flater og bygg i 
landskapet, samt lysforurensning.

Generelt vil næringsparken ikke være særlig synlig for omgivelsene. Fra lang avstand vil bebyggelsen 
være noe mer synlig siden høyden på deler av bygningsmassen heves. Forskjellen er likevel marginal. 
Mot naboene i Dunserudhagan vil eksisterende skogsbelte mot nord og øst beholdes og skjøttes slik 
at en opprettholder dagens skjerming mot næringsarealene. 

Det er planlagt grøntområder og grønne belter innenfor næringsparken.

Miljøkrav:

"Estetisk utforming av omgivelsene" skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak jf. plan- og bygningslovens formålsparagraf § 1-1.

Resultatmål:

1. Skape store og sammenhengende grøntområder som fungerer som grønne forbindelser 
gjennom området og som skjermer mot næringsområdet

2. Plassere bygninger og veier i harmoni med landskapet rundt
3. Byggeplass og riggområder skal fremstå som ryddige og være minst mulig sjenerende for 

omgivelsene

Tiltak for måloppnåelse (avbøtende og risikoreduserende tiltak):

Tiltak anleggsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Rigg og anleggsområde skal holdes ryddig og inngjerdet. Entreprenør I anleggsfasen

Midlertidig anleggsområder og anleggsveier skal istandsettes og 
tilbakeføres til naturlig terreng/dagens bruk når anlegget er ferdig. Entreprenør Før oppstart 

driftsfase

Stedegne løsmasser kan samles i et midlertidig masselager for 
bruk ved revegetering og overdekking. Entreprenør I anleggsfasen
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Tiltak driftsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Skjøtte grøntområdene som beskrevet under temaene 
«Naturmangfold» og «Nærmiljø» og utarbeidet skjøtselsplan

Eier / drifter av 
eiendom I driftsfasen

Det bør benyttes armaturer med nedadrettet og presis 
lysfordeling, slik at man hindrer direkte spredning av lys opp i 
atmosfæren. 
Belysningsanlegget styres etter brukstidene på anlegget og 
lysnivåene dimmes ned eller slukkes helt på kveld-/nattestid når 
det er lav eller ingen aktivitet. 
Det kan være ønskelig å ha lys på området på kveld/natt av 
sikkerhetsmessige årsaker. Dette må vurderes etter behov.

Tiltakshaver / 
Byggherre / 
entreprenør

I 
planleggingsfasen

5.6. Massehåndtering

Beskrivelse tema og problemstilling:

Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av området som vurderer at det kan bli store 
masseflyttings-/arronderingsarbeider for opparbeidelsen av de forskjellige byggefeltene.

Eiendommen er stor og kvartærgeologisk kart viser at alt vesentlige delen består av bart fjell eller 
med stedvis tynt dekke.  Området gjennomskjæres av en løsmassefylt fjellkløft. Det er imidlertid fjell 
og faste morenemasser rundt denne løsmassekløften, bortsett fra mot E134 ved Løkke/Flårud. Her 
har imidlertid dagens terreng en svak helning - og skulle det vise seg å bli nødvendig med geotekniske 
tiltak for å sikre områdestabileten i forbindelse med de fremtidige arronderingsarbeidene er dette 
fullt ut gjennomførbart. Det er ikke registrert kvikkleire-forekomster i det aktuelle området, og 
skredhendelseskartet viser ingen skredhendelser her.

Planområde er ikke registrert i Miljødirektoratets database for forurenset grunn. Historiske flyfoto 
viser heller ikke bruk av område, som medfører mistanke om grunnforurensning. Det foreligger 
derfor ikke noe generell mistanke om at det finnes grunnforurensning innenfor planområdet.

I forbindelse med etablering av næringsområdet vil det oppstå store mengder overskuddsmasser, 
som er rene, naturlige løsmasser fra skogbunn. Det er ønskelig å benytte disse til å forbedre et 
eksisterende dyrket mark og skogområdet tett ved Fiskumparken. Dette vil resultere i et større 
sammenhengende areal av dyrket mark, totalt areal ca. 63 daa. Matjorden fra dyrket mark er 
planlagt fjernet før oppfyllingen starter, mellomlagret og tilbakefylt etter endt oppfylling av terreng. 

Asplan Viak har i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Viken (NLV) utarbeidet en matjordplan 
for å legge til rette for at tiltaket vil medføre til en jordbruksmessig forbedring av jordet og 
tilstøtende skogsareal.

Miljøkrav:

Massene det gjøres terrenginngrep i kan inneholde fremmede organismer, som frø av svartelistede 
planter. Det må utvises særskilt aktsomhet i forhold til dette jf. kravene i forskrift om fremmede 
organismer kap. V § 24. 

Forskrift om begrensning av forurensning – Del 1. Forurenset grunn og sedimenter, kap. 2 
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Jordloven §§ 1 og 9: Dyrka mark kun skal brukes til jordbruksformål, og dyrkbar mark ikke skal gjøres 
uegnet til framtidig jordbruksproduksjon.
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Resultatmål:

1. Massehåndtering skal ikke medføre spredning av evt. biologisk eller kjemisk forurensing
2. Matjord skal ikke bli nedbygget
3. Nytt dyrket mark areal skal etter utfylling opparbeides til et landbruksfaglig godt resultat

Tiltak for måloppnåelse (avbøtende og risikoreduserende tiltak):

Tiltak prosjekteringsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Prosjektere masseforflytting av løsmasser fra utbyggingsområdet 
til oppfyllingsområdet ved Storholt (dyrket mark og skog) etter 
krav oppgitt i matjordplan og med fokus på grunnforhold, stabilitet 
og et godt sluttresultat i form av et større sammenhengende 
dyrket mark areal. 

Prosjekterende Før anleggsfasen

Tiltak anleggsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Dersom behov for mellomlagring av masser bør det utarbeides en 
plan for massehåndtering i anleggsfasen som viser omfanget og 
lokalisering

Entreprenør I anleggsfasen

Anleggsområdet skal begrenses for å minske påvirkningen av 
landskapsbildet. Eventuelt løsmasselager forsøkes plassert på 
steder hvor det er minst mulig synlig

Entreprenør I anleggsfasen

Beredskapsplan dersom det oppdages forurensninger i grunnen 
eller svartelistede planter. Entreprenør I anleggsfasen

Gjennomføre oppfylling av Storholt og etablering av nytt dyrket 
mark etter krav oppgitt i matjordplan og detaljprosjektering Entreprenør I anleggsfasen

5.7. Utslipp til luft, vann og grunn 

Beskrivelse tema og problemstilling:

Avrenning fra Fiskumparken vil gå mot to bekker som leder mot Fiskumvannet. De to bekkene og 
Fiskumvannet har god økologisk tilstand. I tillegg vil det være avrenning til en tredje bekk som renner 
ut i Fiskumelva, som har moderat økologisk tilstand.

Deler av Fiskumvannet er naturreservat med ulike rødlistede arter, og området ble i 2013 utpekt til 
Ramsar-område. Avrenningen fra utbyggingen og driften av Fiskumparken vil ledes til denne delen av 
vannet som er en sårbar resipient. Beregninger har vist at avrenningsvannet fra næringsparken vil 
inneholde et høyt innhold av forurensende stoffer. Det planlagte tiltaket vil derfor kunne ha en 
negativ konsekvens for Fiskumvannet.

Eikern er drikkevannskilde for Vestfold vann og det er vist at det kan være mulig tilbakestrømming av 
vann fra Fiskumvannet til Eikern. 

Utslipp av forurensning til grunn i form av oljesøl fra anleggsmaskiner vil kunne forekomme. Utslipp 
til luft vil være fra fossilt drivstoff fra anleggsmaskiner og støv fra anlegget. Anleggsarbeidene vil 
kunne medføre behov for etablering av anleggsrigg med toalett og garderobefunksjoner.

Overvannsrapporten beskriver at det om mulig bør etableres to dammer i bakkedraget for å øke 
fordrøyning, virke sedimenterende (rensende) og bedre vannmiljøet.
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Det er overvåkningsprogram for overvåkning av resipienter (bekker og grunnvannsbrønner) og 
miljøovervåkning er startet opp.

Miljøkrav:

Alle relevante krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter skal ivaretas. 

Resultatmål:

1. Anleggsvirksomheten skal ikke medføre forurensning som kan være til skade for miljøet
2. Det skal finnes tilgjengelige rutiner for håndtering av uønskede hendelser
3. Vannmiljø med Fiskumvannet, som en viktig sårbar resipient, skal ikke tilføres forurenset 

overvann.

Tiltak for måloppnåelse (avbøtende og risikoreduserende tiltak):

Tiltak anleggsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Det må ivaretas sikker drift av maskiner og kjøretøy for å 
unngå hendelser som fører til akutt forurensning. Entreprenør I anleggsfasen

Sikre adkomst for utrykningskjøretøy og etablere god 
skogbrannberedskap i anleggsfasen Entreprenør I anleggsfasen

Stedvis utbygging av delfeltene, slik at ikke sprenging og 
masseforflytning fra alle delfeltene foregår samtidig for å 
redusere belastningen på bekkene.

Tiltakshaver/ 
byggherre

I 
planleggingsfasen

Ikke gjennomføre sprengning på ett delfelt samtidig med at 
det støpes betydelige mengder betong på et annet delfelt 
som har avrenning til samme bekk, da nitrogen fra sprengstoff 
i kombinasjon med basisk avrenning fra betong kan gi 
ammoniakkonsentrasjoner som kan være giftig for fisk

Entreprenør I anleggsfasen

Etablere en sedimentasjonsdam og renseanlegg for overvann 
fra anleggsområdet under anleggsfasen Entreprenør Før anleggsfasen 

starter

Evt. masselagring etableres på tørre områder (ikke myr, høyt 
grunnvann) og hvor risiko for avrenning er lavest mulig Entreprenør Før anleggsfasen 

starter

Kartlegges omfang av eiendommer nedstrøms næringsparken 
som har drikkevannsforsyning fra lokale grunnvannsbrønner

Tiltakshaver/ 
byggherre

Før anleggsfasen 
starter

Gjennomføre vannovervåkning i bekker og 
grunnvannsbrønner nedstrøms anleggsområdet før og under 
anleggsperiode ihht overvåkningsprogram

Tiltakshaver/ 
byggherre

Før anleggsfasen 
starter/ i 
anleggsfasen

Tiltak driftsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Prøveuttak av overvann fra tette flater ved behov Eier/drifter av 
eiendom I driftsfasen

Evt. rensing av overvann ved behov Eier/drifter av 
eiendom I driftsfasen

Innhente nødvendige tillatelser til drift av virksomhet (dersom 
behov)

Eier/drifter av 
eiendom

Før oppstart 
driftsfase

Etablering av elektrisk tilkobling for kjøleaggregat for vogntog 
på døgnhvileplassen (reduserer utslipp til luft)

Eier/drifter av 
eiendom

Før oppstart 
driftsfase

Avsette egne områder for kjøretøy med farlig gods innenfor Eier/drifter av Før oppstart 
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oppstillingsområdene til anlegget. eiendom driftsfase

Følge gjeldende forskrifter og etablere nødvendig beredskap 
for å hindre hendelser med brann/eksplosjon og akutt 
forurensning

Eier/drifter av 
eiendom

Før oppstart 
driftsfase

Skjøtselsplan for friområdene/grønnstruktur bør inkludere 
beskrivelse om drift og vedlikehold av overvannstiltakene 
omtalt i overvannsrapport.

Eier/drifter av 
eiendom

Før oppstart 
driftsfase

5.8. Avfallshåndtering

Beskrivelse tema og problemstilling:

Avfallsproduksjonen i anleggsfasen omfatter alt bygge- og anleggsavfall, inkludert farlig avfall. Den 
største mengden avfall vil være fra emballasje fra bygge- og anleggsvirksomheten. Det vil være ulike 
fraksjoner som må holdes adskilt

Miljøkrav:

Følgende krav gjelder for håndtering av avfall:

 Forurensningsloven kap. 5 om avfall.
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, herunder kap. 11 og kap. 9. 
 Forskrift om tekniske krav til byggverk, herunder kap. 9 Ytre miljø

Resultatmål:

1. Det skal tilstrebes å oppnå 80 % kildesortering av avfall fra anleggsfasen
2. Sikker håndtering av farlig avfall skal dokumenteres

Tiltak for måloppnåelse (avbøtende og risikoreduserende tiltak):

Tiltak anleggsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

På riggplassen skal det som minimum etableres dokumenterbar 
kildesortering for disse fraksjonene:

Jern/metall
EE-avfall
Plast
Trevirke (rent)
Papir/papp
Farlig avfall (låsbar container)

Entreprenør I anleggsfasen

Utarbeide avfallsplan med sluttrapport som sikrer ca. 80% 
kildesortering Entreprenør I anleggsfasen

Sikker og forskriftsmessig lagring av avfall. Alt avfall skal leveres til 
godkjent mottak. Entreprenør I anleggsfasen

Farlig avfall skal deklareres elektronisk via 
www.avfallsdeklarering.no av entreprenør Kvitteringer og 
deklarasjonsskjemaer for farlig avfall arkiveres.

Entreprenør I anleggsfasen

Tiltak driftsfasen Ansvarlig Tidsperiode/frist

Det skal tilrettelegges for gode løsninger for avfallshåndtering i 
næringsparken

Eier/drifter av 
eiendom I driftsfasen
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6. KRAV TIL MILJØOPPFØLGING

Behov for ytterligere undersøkelser / utredninger:

 Det må gjennomføre støyvurdering for anleggsfasen (ansvar tiltakshaver/byggherre)
 Skjøtselsplanen for grønnstruktur (felles områder) må oppdateres ut fra tiltak fastsatt i dette 

notatet (ansvar prosjekteier, anbefalt gjennomføres i løpet av Q2 2019)
 Feltkartlegging av naturmangfold av områder som ikke er befart. 

Det må sikres at tiltak beskrevet i denne miljøoppfølgingsplanen blir gjort kjent for fremtidige 
grunneiere av tomtene med en forventning om at disse blir fulgt opp av grunneierne. 

Miljøkommunikasjon

Berørte parter skal informeres om anleggsarbeidets varighet og konsekvenser for omgivelsene. Eiere 
og leietakere på berørte eiendommer skal holdes løpende orientert gjennom direkte informasjon og 
varsling. Det bør vurderes om det skal utgis informasjonsskriv til naboer og berørte. Nødvendig 
skilting med orientering om arbeidene og framtidig situasjon bør settes opp på egnede steder.

Det skal utnevnes en ansvarlig i prosjektorganisasjonen for å besvare miljørelaterte forespørsler og 
håndtere eksterne klager som angår det ytre miljø. Miljøoppfølgingsplanen skal utgjøre et 
tilstrekkelig grunnlag for å kunne besvare slike henvendelser.

Behandling av klager

Det skal utarbeides et eget opplegg for loggføring og behandling av klager vedrørende 
anleggsgjennomføringen. Tiltakshaver/byggherre er ansvarlig.

Rapportering til berørte myndigheter

I samarbeid med miljømyndigheter og kulturminnemyndigheter skal det utarbeides egne 
rapporteringsrutiner for relevante forhold i anleggsfasen. Prosjekteier er ansvarlig for 
rapporteringen.

Innhenting av tillatelser fra offentlig myndighet

Der hvor det i henhold til reguleringsplanen kreves at det søkes om tillatelse fra ansvarlig offentlig 
sektormyndighet om tiltak, må slik søknad sendes til rette myndighet i god tid før det planlagte 
tiltaket skal iverksettes.  Tiltakshaver/byggherre er ansvarlig.
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