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Saksopplysninger/vurderinger 
I kommuneplanen ble det ved siste rullering avsatt et område ved Renningsåsen pukkverk, som gav 
muligheten for å regulere inn et massedeponi. Begrunnelsen for å ta inn et slikt område var at det er 
stor etterspørsel etter deponier som kan ta imot rene masser fra forskjellig anleggsvirksomhet i 
forbindelse med større utbyggingsprosjekter. Tanken er at et slikt område kan betjene et større 
omland, og sikre trygg deponering av rene masser i kontrollerte rammer. 
 
Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, og følgene merknader har kommet inn: 
 
Statens vegvesen 
Skriver i sin konklusjon at de fraråder godkjenning av planen, men har vurdert ikke å fremme 
innsigelse. Begrunnelse for ikke å anbefale saken er knyttet til to forhold: 

1. Trafikksituasjonen i krysset i Knivedalen  
2. Mangelfull dokumentasjon på hvordan en eventuell flomsituasjon i Horsrudbekken.  

 
Kommentarer: 

1. Det er utarbeidet et trafikknotat hvor antas at trafikken pga. deponiet utgjør 1 lastebil per 
driftsdøgn. Det er også utført følsomhetsanalyser, som viser at krysset mellom rv. 35 og 
Horsrudvegen tåler en betydelig trafikkvekst før det oppstår vesentlig forsinkelser. 
Avviklingsproblemene oppstår først for trafikken som kommer fra Renningsåsen og skal ut 
på rv. 35. Det anses at en kan akseptere en relativt stor økning i forsinkelsen for denne 
trafikken før det kan betraktes som problematisk. Pukkverket er for tiden organisert slik at 
det er begrensa muligheter til å deponere masser i uttaket. Når det på sikt vil bli tatt ut mer 
masser og blitt større plass, vil dette vurderes på nytt. 

2. Det er utarbeidet en vassdragsteknisk rapport for en sidebekk som ligger oppstrøms 
Horsrudbekken. NVE utaler at de mener dette er et godt grunnlag for det videre arbeidet. 
Det er korrekt at bekken planlegges lagt i rør, men det er et begrenset nedbørsfelt og anses 
som begrenset vannmengde og risiko sammenlignet med Horsrudbekken nedstrøms. Det er 
Horsrudsbekken som er «hovedbekken» og går flomstor, men den inngår ikke i 
planområdet. 

 
Buskerud Fylkeskommune 
Har ingen spesiell merknader til saken i og med at et nyere tid kulturminne nå ikke er innlemmet i 
planområdet. 
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Norges Vassdrags- og energidirektorat 
Gir noen faglige råd som omhandler bestemmelsene. 
Kommentarer: 
NVSs faglige råd tas ril følge. Det er lagt inn to nye bestemmelse i pkt. 5 om krav til tilstrekkelig 
dimensjonering og sikring av kulvert og sekundær flomløp - § 5.1.2 og § 5.1.9  
  
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen merknad dreier seg i all hovedsak om at de er opptatt av begrepet “rene masser” og 
at det må gå klart fram av planens bestemmelser hva det ligger i dette begrepet. Fylkesmannen vil 
likevel anføre at dette også vil gjøre seg gjeldene ved behandling av tiltaket etter 
forurensingsforskriftens kapittel 9. Videre henviser de også til NVSs uttalelse om å vektlegge 
sikkerhet, og i størst mulig grad unngå kulverter og rør som kan gå tett ved ekstreme værforhold. 
 
Kommentarer: 

 Bestemmelsen om mottak av masser er endret i tråd med Fylkesmannens uttalelse. Det 
tillates mottak av rene masser. 

 I fagrapport for vassdragsteknikk er det forutsatt sekundære flomveger på sidene av 
deponiet for å håndtere evt. tilstopping av rørsystem. Dette er omtalt i konsekvens-
utredningen i planbeskrivelsen i kap. 7.2.4, men ikke ROS analysen. Det er lagt inn krav til 
utforming og sikring av overvannssystem og sekundær flomveg i bestemmelsene. 

 I følge veiledning til forskrift om fysiske tiltak kan NVE bestemme at tiltaket ikke trenger 
konsesjon når tiltaket blir regulert. NVE har ikke kommentert behov for søknad. Fagrapport 
for naturmangfold har ikke funnet spor som tilsier at Horsrudbekken er fiskeførende i dette 
området. Det er flere hindringer nedstrøms planområdet som er årsaken til det. 

 
Det er ikke kommet inn merknader til planforslaget fra naboer eller grunneiere i området. 
 
Rådmannen vurderer at med de endringer og presiseringer som er gjort etter merknader fra 
offentlige instanser, så kan planen egengodkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser_2017-04-26 
2 Plankart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner “Detaljregulering for Renningsåsen 
massedeponi” datert 28.04.2017. 
 
Begrunnelse 
Området er avsatt til slik type formål i Kommuneplanen for Øvre Eiker. Forslag til detaljplanen har 
vært ute til offentlig ettersyn. Det er ikke fremmet innsigelse, men det er foretatt mindre endringer 
av planbestemmelsene etter faglige råd fra offentlige instanser. 
 
 
 
Behandling i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  16.06.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Rådmannens anbefaling ble enstemmig 
tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 
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Vedtak i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  16.06.2017 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner “Detaljregulering for Renningsåsen 
massedeponi” datert 28.04.2017. 
 
Begrunnelse 
Området er avsatt til slik type formål i Kommuneplanen for Øvre Eiker. Forslag til detaljplanen har 
vært ute til offentlig ettersyn. Det er ikke fremmet innsigelse, men det er foretatt mindre endringer 
av planbestemmelsene etter faglige råd fra offentlige instanser. 
 
 
 
Behandling i  Kommunestyret -  21.06.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Fagkomiteenes innstilling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i  Kommunestyret -  21.06.2017 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner “Detaljregulering for Renningsåsen 
massedeponi” datert 28.04.2017. 
 
Begrunnelse 
Området er avsatt til slik type formål i Kommuneplanen for Øvre Eiker. Forslag til detaljplanen har 
vært ute til offentlig ettersyn. Det er ikke fremmet innsigelse, men det er foretatt mindre endringer 
av planbestemmelsene etter faglige råd fra offentlige instanser. 
 
 
 


