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1. BAKGRUNN 

1.1. Planstatus, driftskonsesjon og planavgrensning. 

Bøen grustak er et mindre, eksisterende grustak som har vært i drift i flere tiår. Grustaket fikk tildelt 

driftskonsesjon 19.12.2017 for et totalt uttaksvolum på 300.000m3, med årlige uttaksmengder anslått til 

10.000m3. Konsesjonsområdet er på om lag 72 daa.  

 

Bøen grustak er avsatt som nåværende område for råstoffutvinning i gjeldende arealdel til 

kommuneplanen for Modum, vedtatt 04.02.19. Det finnes ikke reguleringsplan for grustaket.  

 

 

 

Figur nr. 1.1:  

Bøen grustak er 

avsatt som 

eksisterende 

område for 

masseutvinning i 

gjeldende 

arealdel 2016 – 

2027. Grustaket 

hadde samme 

arealformål og 

avgrensning i 

den forrige 

arealdelen for 

perioden 2011 – 

2020.  

 

Figur nr. 1.2:  

Kart over 

konsesjons-

området, 

Direktoratet for 

mineral-

forvaltning. 
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En ser av figur 1.2 at konsesjonsområdet strekker seg noe lenger syd enn arealfiguren for det eksisterende 

området for råstoffutvinning i figur 1.1. Konsesjonsområdet omfatter dermed et noe større areal enn det 

som er avsatt som eksisterende område for råstoffutvinning i arealdelen.  

 

 

Med bakgrunn i dette avgrenses planområdet slik at det tar med seg eksisterende uttaksområde og 

konsesjonsområdet. For å kunne vurdere alternativ atkomst fra fv.2840 (Bøensvegen), er planområdet i 

søndre del trukket vestover til fylkesvegen. 

 

1.2. Den geologiske ressursen. 

Forekomsten på Bøen beskrives på følgende måte i grusdatabasen (NGU): 

 

Figur nr. 1.4:  

Foreløpig 

avgrensning av 

planområdet ved 

planoppstart. 

Planområdet vist 

med sort, stiplet 

linje. Område for 

råstoffutvinning i 

arealdelen vist 

med fiolett figur.  

 

Figur nr. 1.3:  

Flybilde fra 

www.norgeskart.no. I 

syd samsvarer 

konsesjonsområdet 

omtrent med 

området som er 

avvirket. En ser også 

at eksisterende 

masseuttaksområde i 

syd går noe ut over 

det avsatte området 

for råstoffutvinning i 

arealdelen. 

http://www.norgeskart.no/
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«Breelvdelta med til dels grovt materiale, grov grus, stein og en del blokk i de øverste partier. Videre 
nedover i avsetningen er sand den dominerende kornstørrelse. Massene synes, ved knusing og sikting å 
være vel egnet til både vei- og betongformål». 

 
Forekomsten er i samme base oppgitt til å ha en mektighet på ca. 20 m, og har lokal betydning. 

Forekomsten har en tydelig avgrensning.  

 

1.3. Formålet med planarbeidet. 

Formålet med planarbeidet er å vurdere, avklare og sikre videreføring av eksisterende drift i grustaket, i 

henhold til driftskonsesjonen fra 2017. Dette innebærer å:  

• Avklare aktiviteten i uttaksområdet, herunder etappevis drift, driftstider og produksjon / bearbeiding i 

uttaksområdet.  

• Avklare etappevis lukking og istandsetting av uttaksområdet. 

• Avklare framtidig atkomst til uttaksområdet. 

• Avklare skjermingsbelter i kanten av uttaksområdet.  

 

Figur nr. 1.5:  

Kartutsnitt fra 

grusdatabasen, 

NGU.   

 

Figur nr. 1.6:  

Bøen grusuttak 

28.03.19. Bildet er 

tatt fra nordøstre 

kant av 

uttaksområdet, 

med utsikt mot 

nord og vest.   
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1.4. Forslagsstiller / tiltakshaver. 

Unicon a/s, Nymobakken 32, 3516 HØNEFOSS. Kontaktperson er Herman Rustad, herman.rustad@unicon.no.   

 

1.5. Planlegger / konsulent. 

Feste Nordøst as, postboks 33, 2540 TOLGA. Prosjektleder og kontaktperson er arealplanlegger Petter 

Hermansen, ph@feste.no.  Prosjektmedarbeider / kvalitetssikrer er landskapsarkitekt Helge Bakke.   

 

1.6. Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 (KU-forskriften) gjelder for planer etter plan- og 

bygningsloven. Planer som omfatter tiltak i forskriftens vedlegg I skal alltid konsekvensutredes og ha 

planprogram eller melding. Planer som omfatter tiltak i forskriftens vedlegg II skal konsekvensutredes hvis 

de kan få vesentlig virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, men ikke ha planprogram eller 

melding.  

 

Tiltaket i dette planarbeidet faller inn under pkt. 2a) i vedlegg II i gjeldende KU-forskrift:  

«Mineraluttak, herunder torvskjæring».  

I henhold til § 8a) i KU-forskriften skal da tiltaket konsekvensutredes dersom det får vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn. Kriteriene for å vurdere om tiltaket kan få slike virkninger framgår av §10 i KU 

forskriften. Kriteriene skiller mellom egenskaper ved tiltaket (annet ledd) og virkninger av tiltaket (tredje 

ledd). Små tiltak kan tenkes å få store virkninger.  

 

Et grustak med årlig uttaksvolum på 10.000 m3 må betegnes som et lite grustak med begrenset 

produksjonsvolum. Det er dermed ikke egenskaper ved tiltaket som utløser kriteriene i forskriftens § 10 

annet ledd. Det er gjort en sjekk av arealverdier- og hensyn i planområdet i offentlig tilgjengelige 

databaser som naturbasen.no, artskart.no, kulturminnesok.no og NVE-atlas. Generelt er det få 

verneverdier eller andre bruksinteresser i både planområdet og i planens influensområde. Dette går også 

fram av driftskonsesjonen. Det er derfor heller ikke sannsynlig at tiltaket vi få virkninger som utløser KU-

plikt.  

 

Med bakgrunn i denne vurderingen er konklusjonen at planarbeidet ikke utløser krav om 

konsekvensutredning i henhold til KU-forskriften. Planens formål, innhold og virkninger vil imidlertid bli 

gjort grundig rede for gjennom planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningslovens § 4-2 første ledd.  

 

1.7. Planforespørsel 

Forespørsel om oppstartsmøte (planinitiativ) ble sendt Modum kommune ved brev 18.05.2018. Det ble 

gitt tilbakemelding fra kommunen om at forespørselen måtte ses i sammenheng med sluttbehandlingen 

av kommuneplanens arealdel 2016-2027. På bakgrunn av dette ble det sendt inn et innspill om utvidelse 

av grusuttaksområdet i ny arealdel, brev fra Feste Nordøst datert 14.08.18.  

 

Innspillet ble vurdert, men forkastet på grunn av vanskelig atkomstsituasjon. Det var alternativt vurdert å 

gjøre en nødvendig konkret vurdering av videre drift og atkomstsituasjon gjennom 

detaljreguleringsarbeid.   

 

Det ble holdt oppstartsmøte med Modum kommune 28.03.19. Modum kommune anbefalte oppstart av 

planarbeid. I likhet med tiltakshaver vurderer kommunen at planarbeidet ikke utløser formelt krav om 

mailto:herman.rustad@unicon.no
mailto:ph@feste.no
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konsekvensutredning (KU), men kommunen ser det som hensiktsmessig at det utarbeides et 

planprogram.  

 

Planprogrammet er et hensiktsmessig verktøy for å avklare viktige problemstillinger på et tidlig tidspunkt i 

planarbeidet, hvilke temaer som skal vurderes underveis, framdrift og medvirkning. Programmet gir god 

oversikt over prosessen, hvilket er viktig med tanke på å informere parter som skal bidra eller som blir 

berørt.  

 

I oppstartsmøtet ble det også relevante utrednings- og vurderingstemaer for planarbeidet avklart, jf. 

kap.3.2 i planprogrammet. Referat fra oppstartsmøtet er vedlagt.  
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2. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 

2.1. Nasjonale føringer 

Plan- og bygningsloven (2008) 

Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, og at hver og en av oss kan 

være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser. Plan- og bygningsloven gir grunnlag for 

vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Arealbruken blir gjort bindende for den 

enkelte grunneier gjennom planer som bestemmer hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilken 

virksomhet som er tillatt. Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale 

interesser og må derfor skje i nært samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og 

innbyggere. 

 

Kulturminneloven (1978) 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) har som formål å verne kulturminner og kulturmiljøer som del av 

vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Kulturminner er ressurser 

som gir grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet. Kulturminneloven er en viktig særlov som skal hensyntas i arealplanlegging. 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 

Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Dokumentet er utarbeidet i henhold til plan- og 

bygningslovens § 6-1. Forventningene er delt inn i tre hovedområder:  

1) Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 

2) Bærekraftig areal- og transportutvikling 

3) Byer og tettsteder der det er godt å leve 

Det første hovedfokusområdet gir føringer om blant annet ressursbasert næringsutvikling, herunder 

mineralutvinning. Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige 

mineralressurser i sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Uttak 

av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte transportavstander fører til 

reduserte klimautslipp.   

 

Den europeiske landskapskonvensjonen 

Konvensjonen ble vedtatt 23.10.2001 og trådte i kraft 1. mars 2004. Mangel på sammenheng, 

langsiktighet og forutsigbarhet i samfunnsutviklingen var bakgrunnen for at Europarådet startet arbeidet 

med konvensjonen. Hovedmålene i konvensjonen er å fremme: 

• Livskvalitet og helse 

• Det lokale selvstyret og mulighetene for aktiv medvirkning 

• Bærekraftige lokalsamfunn 

• Attraktive steder som stimulerer folks skaperevne og tiltakslyst 

 

Meld. St. 14 (2015-2016) Melding til Stortinget. Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold. 

Tilrådning fra Klima- og miljødepartementet 18.12.2015 og godkjent i statsråd samme dato. Målet i 

meldingen er å ta vare på naturmangfoldet for nåværende og framtidige generasjoner, hvilket er en 

forutsetning for å kunne gjennomfør «det grønne skiftet».  
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Meld. St. 18 (2015-2016) Melding til Stortinget. Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet. 

Tilrådning fra Klima- og miljødepartementet 11.03.2016 og godkjent i statsråd samme dato. Målet i 

meldingen er å ivareta og videreutvikle friluftslivet, gjennom bevaring og tilrettelegging av viktige 

friluftsområder, stimulering til økt friluftsaktivitet for alle og ivaretakelse av allemannsretten. Naturen skal 

i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 

god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 

transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

 

2.2. Regionale føringer  

Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 

Planstrategien ble vedtatt av fylkestinget 14.-15. desember 2016, og redegjør for viktige regionale 

utviklingstrekk og utfordringer. Det er identifisert følgende hovedutfordringer for fylket:  

1) Befolkningsutvikling og vekst 

a. Befolkningsvekst i sentrale områder, og stagnasjon i distriktene 

b. Eldrebølge, og svak vekst i barne- og ungdomskullene 

c. Boligstrukturen er ikke i samsvar med husholdningsstrukturen 

2) Næringsutvikling, levekår og folkehelse 

a. Variert næringsliv, men ensidig i enkelte regioner 

b. Utdanningsnivå under landsgjennomsnittet 

c. Store variasjoner i levekår og utdanning innad i fylket 

3) Miljø, areal og transport 

a. Hovedandelen og økning av klimautslipp i Buskerud kommer fra biltrafikk 

b. Byspredning, gjennom bolig- og næringsutvikling 

c. Arealkonflikter, knyttet til dyrka mark og naturressurser 

Planstrategien danner grunnlag for hvilke regionale planarbeid som skal prioriteres. Generelle 

oppfølgingsbehov er å styrke plandialogen mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt bidra til 

godt beslutningsgrunnlag i planprosesser.  

 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020.  

Planen er vedtatt av fylkestinget i Buskerud 10.12.2014. Planen har økt verdiskaping og produktivitet som 

hovedmål, og seks delmål under hovedmålet. Bærekraftig bruk av naturressurser inngår som satsingsområde 

under et av delmålene.  

 

Regional plan for areal- og transport i Buskerud 2018-2035 

Planen er vedtatt av fylkestinget i Buskerud 14.-15. februar 2018. Hovedmålet i planen er «et sterkt og 

bærekraftig Buskerud med byer og tettsteder med gode levekår, reduserte klimagassutslipp og mindre 

transportbehov. Under delmål om langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealressurser (delmål «arealvern»), 

har planen som strategi å forvalte geologiske ressurser for fremtiden:  

«Geologiske ressurser er ikke-fornybare ressurser. Tilgang på ulike geologiske råstoffer er en forutsetning for 

all utbygging og for industriell produksjon av alle ikke-biologiske produkter. For å sikre framtidig 

ressursbehov i og utenfor Buskerud, må vi unngå nedbygging av nyttbare geologiske 

forekomster…………………Alle byggeprosjekter som vei, bane, havneanlegg, bygninger og annen infrastruktur, 

er avhengige av tilgang på store volum med geologiske byggeråstoffer. Disse må tilfredsstille en rekke 
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tekniske kvalitetskrav ut fra hva de skal brukes til. Kortreiste byggeråstoff bidrar til reduserte 

klimagassutslipp og mindre transportbehov………………»  

 

2.3. Kommunale føringer  

Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2027. 

Planen er vedtatt i kommunestyret 22.05.17. Planen inneholder utviklingstrekk og mål for utvikling av Modum-

samfunnet. Planen definerer følgende satsingsområder:  

• Folkehelse og levekår 

• Tilpasning av tjenestetilbud i tråd med endringer i befolkning og behov 

• Samferdsel og kommunikasjon 

• Omdømme 

Samfunnsdelen har også generelle mål om økt verdiskaping og produktivitet, og henviser på dette området til 

strategisk næringsplan 2015 – 19. Planen har ikke konkrete mål for forvaltning av mineralressurser, men 

generelle mål om næringsutvikling, bærekraftig ressursforvaltning og reduksjon av klimagassutslipp gir føringer 

for planarbeidet.   

 

Kommuneplanens arealdel 2016-2027. 

Planen er vedtatt i kommunestyret 04.02.19. Bøen grustak er avsatt som eksisterende område for 

råstoffutvinning i planen. Eventuell utvidelse av området krever mer detaljerte vurderinger, blant annet 

knyttet til atkomst, og er ikke avklart i arealdelen.  
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3. UTREDNINGSTEMA 

Planprogrammet skal så langt det er mulig ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må belyses og 

utredes som del av reguleringen. Hensikten med planprogrammet er å skape forutsigbarhet, samt å 

definere problemstillinger knyttet til den kommende reguleringen. 

 

I henhold til forskriften vil det bli lagt vekt på at utredningene i størst mulig grad skal benytte allerede 

eksisterende kunnskap/utredninger, slik at behovet for nye registreringer blir minst mulig. Kartportalene 

miljostatus.no, skrednett.no, skogoglandskap.no, askeladden.no, samt opplysninger fra Fylkeskommune, 

kommune og lokalkjente vil være viktige kilder for utredningene. 

 

3.1. Metode 

De ulike utredningstemaene gitt i planprogrammet vurderes. Konsekvensanalysen skal gjennomføres med 

utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kap.6, Ikke-prissatte 

konsekvenser. Håndbokens metode benyttes for å vurdere verdier, omfang og konsekvenser for temaene: 

 

• Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

• Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene 

eller områdene, og graden av denne endringen. 

• Med konsekvens menes en avveiing mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. 

 
0-alternativet 

Tiltakets konsekvenser skal vurderes i forhold til referansealternativet, kalt 0-alternativet. Dette 0-

alternativet er definert som den situasjonen man vil få i området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 

Utgangspunktet for dette er dagens arealbruk, sammen med de planer som foreligger for den videre 

utviklingen av området. (Statens vegvesen 2005). Konsekvensene av tiltaket skal sammenholdes med 

forventet utvikling. Det forventes at planområdet vil fortsette å være et LNF-skogsområde, dersom 

midlertidig omdisponering til massedeponi ikke finner sted. 

 

 

3.2. Utredningstema 

 

TEMA DET SKAL REDEGJØRES FOR: 

Utredningstema  

Naturverdier og biologisk mangfold Det skal gjøres rede for naturverdiene i planområdet og 

planens influensområde med bakgrunn i eksisterende 

kunnskap i databaser som naturbase, artskart, etc., samt lokal 

kunnskap om planområdet. Vurderingene skal knyttes til 

kravene i krav i Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  

Kulturminner Det skal gjøres rede for eventuelle kulturminner i planområdet 

med bakgrunn i eksisterende kunnskap i databaser som 

Askeladden, kulturminnesøk, etc. Gjennom varslingsrunden vil 

det bli avklart med kulturminnemyndigheten (Buskerud 

fylkeskommune) om arkeologisk befaring av planområdet er 

påkrevd.  
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3.3. Nærmere om atkomst 

Eksisterende avkjørsel fra fv. 2840 Bøensvegen er lite oversiktlig og ligger på en strekning med svinger, 

stigning og eksisterende bebyggelse. Etablering av ny avkjørsel og atkomstveg til grustaket lenger syd vil 

derfor blir vurdert, jf. figur 3.3 og 3.4.   

 

 

Friluftsliv og nærrekreasjon Dagens bruk av området til friluftsliv og nærrekreasjon og 

planforslagets virkninger for disse interessene skal beskrives.  

Skogbruk Planområdets verdi for skogbruk og planforslagets virkning for 

skogbruksproduksjon skal beskrives.  

Trafikksikkerhet og atkomst Eksisterende avkjørsel fra fv. 2840 Bøensvegen er lite 

oversiktlig og ligger på en strekning med svinger, stigning og 

eksisterende bebyggelse. Avkjørselen er derfor ikke ideell. Ny 

avkjørsel oppe på det flatere partiet lenger sør vil bli vurdert, 

også eventuelle tiltak i den eksisterende avkjørselen. Estimat 

og vurdering av trafikkmengder skal inngå i redegjørelsen.  

Støy og støv Det skal gjøres en vurdering av støy- og støvvirkningen både fra 

selve produksjonen og fra massetransporten, med særlig fokus 

på boligene som ligger nærmest uttaksområde og atkomstvei.  

Landskapsmessig virkning Landskapsmessig nær- og fjernvirkning skal beskrives og 

vurderes, herunder behov for belter med vegetasjonsskjerming 

rundt uttaksområdet.  

Grunnvann Eventuelle brønner / drikkevannskilder i planens 

influensområde skal beskrives og planforslagets virkninger for 

grunnvannstanden skal vurderes.  

Eiendomsforhold Gjennom planarbeidet skal det gjøres en vurdering av 

eiendoms- og festeforhold, og eventuelt foreslås tiltak som gir 

mer hensiktsmessige eiendomsforhold.  

Forvaltning av mineralressurser Planområdets og grusressursens betydning som byggeråstoff 

skal beskrives.  

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhets- 

analyse, jf. pbl. § 4.3 

Det skal utarbeides ROS-analyse for detaljreguleringsplanen. 

ROS-analysen baseres på gjeldende veileder fra Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (2017). 

 

Figur nr. 3.1:  

Dagens avkjørsel 

fra fv.2840 

Bøensvegen, 

nordlig retning.   
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Det tas sikte på dialog med statens vegvesen underveis i planprosessen for vurdering av avkjørsel og trafikale 

forhold.  

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 3.2:  

Dagens avkjørsel 

fra fv.2840 

Bøensvegen, 

sørlig retning.  

 

Figur nr. 3.3:  

Detaljkart over 

Bøen grustak med 

eksisterende 

atkomstvei og 

avkjørsel fra 

fv.2840 i nord (sort 

sirkel). Aktuelt 

område for 

vurdering av ny 

atkomst er vist 

med rød ellipse 

(kilde 

www.modum.kom

mune.no) 
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4. PROSESS 

4.1. Fremdrift 

Reguleringsprosessen legges opp i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Planprosess og 

konsekvensutredning vil foregå parallelt. 

 

Framdrift Dato 

Oppstartsmøte med Modum kommune Mars 2019 

Utarbeidelse av planprogram August 2019 

Kunngjøring av planarbeid med planprogram August – September 2019 

Merknadsbehandling  Oktober 2019 

Planarbeid og utredninger Oktober – Desember 2019 

Innsending til politisk behandling Januar 2020 

 

 

4.2.  Medvirkning og informasjon 

Regelverket for planlegging etter plan- og bygningsloven, og forskrift om konsekvensutredning, sikrer 

betydelig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram gis det mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger som skal utredes i planarbeidet. I tillegg 

kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget og konsekvensutredningen når disse 

foreligger.  

 

Reguleringsplanarbeidet vil skje i samarbeid med Modum kommune som ansvarlig myndighet. På grunn 

av at problemstillingene knyttet til atkomst og trafikk er såpass konkrete og berører et begrenset antall 

naboeiendommer, legges det opp til direkte informasjon og medvirkning med disse etter behov underveis 

i planprosessen. Om nødvendig holdes det et felles informasjons- og drøftingsmøte.  

 

 

 

 

Figur nr. 3.4:  

Aktuell strekning 

for å vurdere ny 

avkjørsel fra 

fv.2840 

Bøensvegen. 

Bøensvegen i 

nordlig retning 

(kilde: www. 

google.maps.no) 


	Oppstartsvarsel_brev_230819
	Forslag til planprogram-Bøengrustak_Modum_230819

