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Endring av reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk - 
egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
33/17 Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 26.04.2017 
60/17 Kommunestyret 10.05.2017 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Saken ble lagt ut til offentlig ettersyn jf. delegert vedtak datert 10.02.17 sak 2/17. Følgende 
saksopplysninger og vurdering gjengis fra saksutredningen som fulgte planforslaget til offentlig 
ettersyn: 
 
“Reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk ble egengodkjent 17.4.2013. Det søkes nå om endring 
av planen for å kunne plassere kontorlokalene i utkanten av området slik at støy og støvlagene 
reduseres for denne delen av virksomheten. 
 
Ved oppstart av planarbeidet ble det ikke varslet om spesielle forhold fra myndighetene. Endringen 
går konkret på å plassere kontorriggen i utkanten av masseuttaket, et område som ligger som LNF-
sone 1. Utvidelsen er i underkant av 6 daa. Det er ikke gjort funn av truede arter innfor området. 
Forslaget endrer ikke trafikksituasjonen eller medfører endring i ROS analysen som er 
gjennomført. Plankartet utvides med et område SM2 og det tas inn et nytt punkt i bestemmelsene: 
 
Pkt. 3.1.14 
«I område markert med SM2 tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er 
nødvendig for driften av uttaket. Ved avsluttet uttak skal bygninger og andre anlegg i området 
som er tilknyttet driften av uttaket fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av 
området.» 
 
Ved utgang av høringsfristen har det kommet tilbakemeldinger fra tre instanser. Det er ingen naboer 
eller berørte som har kommentarer: 
 
Staten vegvesen: 
Vurderer endringen til ikke å medføre konsekvenser for tilknytningen til Rv 35. 
 
Buskerud Fylkeskommune v kulturminneavdelingen: 
Vurderer det som unødvendig med nye kulturminneregistreringer og ser at både hensynssone og 
bestemmelser er videreført i planforslaget. 
 
Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 
Kommer med planfaglige anbefalinger om å endre eller konkretisere bestemmelsene når det gjelder 
istandsetting og oppfylling: “Fylkesmannen gir en planfaglig forutsetning om at kommunen 
innarbeider bestemmelser som sikrer at overskuddsmassene som brukes til istandsettingen er av 
samme kvalitet som massene som hentes ut”.  
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Det er kun FMB som har kommet med konkrete forlag til endring av det utsendte materialet. 
Rådmannen kan ikke se hensikten med forslaget fra FMB som dreier seg om innskjerping av 
bestemmelsene som skal sikre kvalitet på masser som skal brukes ved istandsetting av området etter 
at pukkverket er avviklet. Utvidelsen av planområdet gir ikke et større uttaksområde, og det vil ikke 
være masseuttak i det området hvor det skal etableres kontor- og personalbygg. Et slikt tiltak er 
meldingspliktig, og det stilles vilkår i tillatelsen som skal gis. Dette gjelder også fjerning av 
bygninger og tilbakeføring av området.  
 
Rådmannen vurderer at offentlig ettersyn ikke gir grunnlag for endring eller omarbeiding av 
planforslaget. Selv om Fylkesmannen i sin merknad gir “en planfaglig forutsetning om at 
kommunen innarbeider bestemmelser som sikrer at overskuddsmassene som brukes til 
istandsettingen er av samme kvalitet som massene som hentes ut”, fremmes det ikke innsigelse til 
planforslaget.  Kommunen vurderer at FMBs merknad blir ivaretatt gjennom byggesaks-
behandlingen for å oppføre bygninger på området.  
 
Rådmannen anbefaler at planen egengodkjennes.  
 
Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser 18.05.2016 
2 Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Kommunestyret viser til PBL 12-12 og egengodkjenner forslaget til endret plan for Renningsåsen 
pukkverk. 
 
Begrunnelse 
Endringen av planen berører ikke vesentlige forhold av drifta, og det er ingen innsigelser til 
forslaget. 
 
 
 
Behandling i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 26.04.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig 
tiltrådt som innstilling for kommunestyret.  
 
Vedtak i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 26.04.2017 
Kommunestyret viser til PBL 12-12 og egengodkjenner forslaget til endret plan for Renningsåsen 
pukkverk. 
 
Begrunnelse 
Endringen av planen berører ikke vesentlige forhold av drifta, og det er ingen innsigelser til 
forslaget. 
 
 
 
Behandling i  Kommunestyret -  10.05.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Fagkomiteens innstilling ble enstemmig 
vedtatt. 
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Vedtak i  Kommunestyret -  10.05.2017 
Kommunestyret viser til PBL 12-12 og egengodkjenner forslaget til endret plan for Renningsåsen 
pukkverk. 
 
Begrunnelse 
Endringen av planen berører ikke vesentlige forhold av drifta, og det er ingen innsigelser til 
forslaget. 
 
 
 


