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Franzefoss Pukk AS 
Postboks 53 
1309 RUD 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  16.08.2018 
Vår ref:  15/00059-3 
Deres ref:      

 

DMF ber om mer informasjon til søknaden om driftskonsesjon for 
Lierskogen pukkverk i Lier kommune. Tiltakshaver: Franzefoss 
Pukk AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 22. desember 2014. 
 
Før Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) kan 
behandle søknaden om driftskonsesjon, ber vi om at dere sender oss mer informasjon. 
 
Frist for å sende oss mer informasjon: fredag 14. september 2018 
 
Vi ber om at dere sender oss følgende informasjon (jf. punkter i søknadsskjemaet vi 
har mottatt): 
 
5.5 Forslag til driftsplan:  

Forslaget til driftsplan er mangelfull i forhold til kravene i DMFs 
driftsplanveileder. Se vedlagte «Sjekkliste for driftsplan». Sjekklisten gir en 
oversikt over hvilke mangler forslaget til driftsplan har. Utbedring av disse 
punktene kreves for at vi skal kunne vurdere driftsplanen og søknad om 
driftskonsesjon. Se driftsplanveilederen på våre nettsider www.dirmin.no for 
utfyllende informasjon.  

 
Vi ber om svar innen fredag 14. september 2018. Hvis vi ikke mottar svar innen fristen, 
vil vi vurdere å avslutte saken uten videre behandling. Når saken er avsluttet, må dere 
eventuelt sende inn en ny søknad om driftskonsesjon og betale behandlingsgebyr på 
nytt. 
 
Inneholder dokumentasjonen taushetsbelagte opplysninger?  
Hvis dere mener dokumentasjonen inneholder informasjon som av personlige forhold 
eller konkurransemessige hensyn bør unntas offentlighet, ber vi om å få beskjed innen 
fredag 14. september 2018. DMF har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13, og har 
en plikt til å vurdere dette selvstendig. DMF vil ta den endelige avgjørelsen om hva 
som skal unntas offentlighet. 
 
 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  
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GIRO 7694.05.05883  
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IBAN NO5376940505883   
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TELEFON +47 79 02 12 92 
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrif ter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Thomas Furunes Magnus Aune Ligård 
seniorrådgiver overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Magnus Aune Ligård 
 
 
Vedlegg:  

Sjekkliste for driftsplan 

  

Mottakere: 

Franzefoss Pukk AS Postboks 53 1309 RUD 

Kopi  ti l:  
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SJEKKLISTE FOR DRIFTSPLAN 

Denne sjekklista lister punktvis kravene DMF stiller til en driftsplan. Den er basert på DMFs driftsplanveileder 
og gjenspeiler kapittelinndelingen i denne. For utfyllende informasjon ved punktene, se driftsplanveilederen på 
www.dirmin.no.  

o Oppfylt: Dette punktet er vurdert som tilfredsstillende utført.  
o Ikke oppfylt: Dette punktet er enten ikke med i driftsplanen, eller det er vurdert som ikke 

tilfredsstillende utført. Se eventuelt utdypende kommentar.  
o Ikke relevant: Dette punktet er ikke aktuelt for deres uttak. 
o Kommentar: Dette feltet kan gi en utdypning på hva som mangler, eventuelt hvorfor noe ikke er 

relevant.  

Vurdering av driftsplan for 
Lierskogen 
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Kommentar 

4.1 Informasjon om uttakssted og topografi som skal oppgis 

Navn på uttaket og eventuell ID i DMFs 
register ☒  ☐  ☐  Obj.nr. 318 

Kommunenavn og beskrivelse av 
lokalisering ☒  ☐  ☐   

Navn og adresse på grunneier(e) 
inklusive gårds- og bruksnummer ☒  ☐  ☐   

Arealavklaring (navn og ID på 
reguleringsplan/ kommuneplan/ 
dispensasjonvedtak) 

☐  ☒  ☐  Se kommentar #1 

Eventuelle krav i forhold til driften 
(reguleringsplan/kommuneplan/ 
dispensasjonvedtak) 

☐  ☒  ☐  

Ikke nevnt i driftsplan, men reg.plan er vedlagt 
søknaden. Bestemmelser til driften bør også 
nevnes i driftsplanen. 

Eventuelle tillatelser etter annet lovverk ☒  ☐  ☐   

Navn på driftsselskap og beskrivelse av 
driftsorganisasjonen ☒  ☐  ☐   

4.2 Beskrivelse av mineralforekomsten 

Type mineralforekomst (industrimineral, 
naturstein, metallisk malm, byggeråstoff 
– løsmasse/fast fjell) 

☒  ☐  ☐   

Mineral-/bergartskvalitet, 
kvalitetsvariasjoner og antatt volum ☒  ☐  ☐   

Utførte undersøkelser (evt. NGUs 
database) ☒  ☐  ☐   

Planlagte salgsprodukter og 
utnyttelsesgrad av ressursen ☒  ☐  ☐   

4.3 Beskrivelse av planlagt uttak  

Geologiske forhold av betydning for 
driften ☒  ☐  ☐   

Planlagt uttaksmetode ☒  ☐  ☐   

Planlagt uttaksretning og eventuelle 
uttaksetapper ☒  ☐  ☐   

Maksimal uttaksdybde ☒  ☐  ☐  275 moh. 

Skråningshøyde og skråningsvinkel ved 
løsmasseuttak ☐  ☐  ☒   

Pallhøyde, hyllebredde og total 
veggvinkel ved uttak av fast fjell ☒  ☐  ☐   

Beskrivelse av produktlager, deponi og 
faste installasjoner, inkl. plassering av 
disse.  

☒  ☐  ☐  På kart over dagens situasjon 

Totalt uttaksvolum ☒  ☐  ☐   

Årlig uttaksvolum ☒  ☐  ☐   
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Driftstid for uttaket ☒  ☐  ☐  Cirka 16 år gjenværende (Ca. 20 år i 2014) 

Plan for bruk og disponering av 
vrakmasser ☒  ☐  ☐   

4.3.2 Beskrivelse av planlagt opprydding og sikring under drift 

Merking og adgangsbegrensning ☒  ☐  ☐   

Sikring av uttaket i driftsperioden (skilt, 
bom, sikringsvoller, gjerder) ☒  ☐  ☐   

Plan for rensk av bruddvegger ☐  ☒  ☐   

Krav i reguleringsplan for opprydding og 
sikring ☒  ☐  ☐   

Fortløpende istandsetting og sikring av 
ferdig uttatt areal ☒  ☐  ☐   

Alle sikringstiltak tydelig framstilt på 
vedlagte kart ☒  ☐  ☐   

4.4 Beskrivelse av hensyn til natur og omgivelser 

Skjerming mot støy, støv og innsyn ☒  ☐  ☐  Innebygde installasjoner 

Begrensning av trafikkbelastning i 
nærområdet ☐  ☒  ☐  Se kommentar #1 

Ivaretagelse av naturmangfold ☐  ☒  ☐  Se kommentar #1 

Begrensning av avrenning til vassdrag ☐  ☒  ☐  Se kommentar #1 

Bevaring av kulturminner ☐  ☒  ☐  Se kommentar #1 

Ivaretagelse av naturlige terrengformer ☐  ☒  ☐  Se kommentar #1 

Ivaretakelse av eventuelle krav i 
reguleringsplan ☐  ☒  ☐  Se kommentar #1 

4.5 Plan for opprydding og sikring etter endt drift (avslutningsplan) 

Planlagt etterbruk  ☒  ☐  ☐  Industriområde 

Fjerning av konstruksjoner, infrastruktur 
og skrot ☒  ☐  ☐   

Arrondering og tilpasning til planlagt 
etterbruk eller til naturlige terrengformer ☐  ☒  ☐  

Nevnes i korte trekk, men bør beskrives mer 
detaljert 

Tilsåing/beplantning ☐  ☒  ☐  
Nevnes i korte trekk, men bør beskrives mer 
detaljert 

Etablering av kunstige innsjøer ☐  ☐  ☒   

Endelig skråningshøyde og 
skråningsvinkel for løsmasseuttak ☐  ☐  ☒   

Endelig pallhøyde, pallbredde og 
veggvinkel for uttak av fast fjell ☒  ☐  ☐   

Plan for sluttrensk av bruddvegger ☐  ☒  ☐  Må beskrives 

Merking og sikring av bruddvegger ☒  ☐  ☐   

Tiltak mot erosjon og frostsprengning 
fra overflatevann ☐  ☒  ☐   

Tiltak for håndtering av avrenning ☐  ☒  ☐   
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4.6 Kartgrunnlag – informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg 

Oversiktsliste over kart og snitt ☒  ☐  ☐   

Følgende bør være med i alle kart: 

o Tittelfelt (beskrivelse av hva 
kartene viser) ☒  ☐  ☐   

o Kartdatum ☒  ☐  ☐   

o Tegnforklaring ☒  ☐  ☐   

o Målestokk ☒  ☐  ☐   

o Utskriftsformat for angitt 
målestokk ☒  ☐  ☐   

o Angivelse av geografisk nord ☒  ☐  ☐   

o Koordinatfestede akser ☒  ☐  ☐   

o Høydeangivelse på koter ☒  ☐  ☐   

a) Oversiktskart (M 1:50 000)  
for lokalisering av uttaket ☒  ☐  ☐   

b) Eiendomskart (M 1:5000) ☒  ☐  ☐   

o Eiendomsgrenser og gnr/bnr ☒  ☐  ☐   

o Omsøkt konsesjonsområde ☒  ☐  ☐  Se kommentar #2 

o Arealavklaring etter plan- og 
bygningsloven ☒  ☐  ☐   

o Relevante arealformålsgrenser 
(f.eks. formålsgrense for 
råstoffutvinning, 
vegetasjonsskjerm eller 
kombinerte formål) 

☒  ☐  ☐   

c) Uttakskart (M 1:2000 eller større) ☒  ☐  ☐   

o Konsesjonsgrense (ytterste 
grense for tillatt uttak)  ☒  ☐  ☐   

o Dagens situasjon i uttaket 
(eksisterende terreng) ☒  ☐  ☐   

o Etappeplaner med planlagte 
paller og/eller skråninger  
(Ett kart per etappe) 

☒  ☐  ☐   

o Planlagt uttaksretning ☒  ☐  ☐   

o Sikringstiltak (skilt, bom, 
sikringsvoller, gjerder, 
sikringshyller, mm.) 

☒  ☐  ☐   

o Andre arealdisponeringer 
(lager, deponi og faste 
installasjoner) 

☒  ☐  ☐   

o Anleggsveier ☒  ☐  ☐   

o Oppdaterte terrengkoter 
innenfor berørt areal ☒  ☐  ☐   

o Dato for oppmåling ☒  ☐  ☐   
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d) Kart til avslutningsplan ☒  ☐  ☐   

o Konsesjonsgrense (ytterste 
grense for tillatt uttak)  ☒  ☐  ☐   

o Konsesjonsområdet etter 
opprydding (ferdig arrondert 
terreng, ryddet for 
konstruksjoner, beplantet) 

☒  ☐  ☐   

o Konsesjonsområdet etter 
sikring (skilt, bom, 
sikringsvoller, gjerder, 
sikringshyller, mm.) 

☒  ☐  ☐   

o Høydeangivelse på paller ☒  ☐  ☐   

o Oppdaterte terrengkoter 
innenfor berørt areal ☒  ☐  ☐   

e) Vertikale profiler (lengde- og 
tverrprofil) ☒  ☐  ☐   

o Profiler avmerket og orientert i 
kart ☒  ☐  ☐   

o Horisontal og vertikal skala ☒  ☐  ☐   

o Dagens situasjon 
(eksisterende terreng) ☒  ☐  ☐   

o Konsesjonsgrense (ytterste 
grense for tillatt uttak)  ☒  ☐  ☐   

o Pallhøyde, hyllebredde, 
pallvinkel og total veggvinkel 
ved uttak i fast fjell 

☒  ☐  ☐   

o Skråningshøyder og -vinkler 
ved løsmasseuttak ☐  ☐  ☒   

o Uttaksetappene ☒  ☐  ☐   

o Maksimal uttaksdybde ☒ ☐ ☐  

o Sikringstiltak under drift ☐  ☒  ☐  
Sikringstiltak ligger hovedsakelig i 
uttaksgrensa, som er tegnet opp. Sikring er 
ikke avmerket 

o Sikringstiltak etter endt drift ☐  ☒  ☐  Se overliggende punkt 

o Endelig terreng etter 
opprydding ☒  ☐  ☐   

o Overgang til omkringliggende 
terreng ☒  ☐  ☐   

 

 

Kommentarer til sjekkliste: 

1. Det er forelagt to reguleringsbestemmelser ved søknaden (en versjon sist endret 17.juni 1997 og den 

andre ble vedtatt av kommunestyret 6. september 2011). Bestemmelsene gir ulike føringer for driften, 

og det er uklart hvilket virkeområde de ulike planbestemmelsene gjelder for. Derfor bør alle føringene 

fra begge reguleringsbestemmelsene som angår driften skrives inn i  driftsplanen for å unngå 

eventuelle misforståelser, eksempelvis som eget kapittel i  driftsplanen.   

2. Det nevnes at driften har gått utenfor den regulerte uttaksgrensen og inn i skjermbeltet. DMF ber om 

at det omsøkte konsesjonsområdet spesifiseres og avmerkes på kart, konsesjonsområdet bør omfatte 

det berørte vestlige arealet av skjermbeltet, da det også stil les krav om avslutning- og ti lbakeføring for 

dette området. 
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Vedtatt av kommunestyret 6. september 2011, sak 62/2011 
          

LIER KOMMUNE 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 

LIERSKOGEN PUKKVERK, 
INDUSTRI II OG DEL AV SPESIALOMRÅDE STEINBRUDD 

Gnr/Bnr. 124/131, 124/124, 124/2, 124/71, 124/128 og 145/4 

1.GENERELT 

§ 1-1. Hensikten med planen 
a) Hensikten med planen er å legge til rette for videreutvikling av industriområdet ved 

steinbruddet, som beskrevet i gjeldende reguleringsplan for ”Lierskogen pukkverk med 

omgivelser” – deler av gnr 121 til gnr. 162, stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud i 

1997, § 7, punkt 2.  Industriområdet omfatter totalt ca. 42 daa.
b) Hensikten med planen inkluderer også ivaretakelse av allmenninteresser i 

naturområdet (Naturområde med hensynssone vilttrekk).

2.FELLES BESTEMMELSER 

§ 2-1. Plankrav og andre planer 

a. Om det oppstår konflikt mellom reguleringsplanen og kommuneplanen, skal 

kommuneplanens bestemmelser gå først.  

b. Utomhusplan skal være i henhold til kommunens standard og være godkjent senest 

samtidig med byggetillatelse. Utomhusplan skal være gjennomført innen ett år etter at 

midlertidig brukstillatelse er gitt. 

§ 2-2. Rekkefølgekrav 

a. Skjermbelte og adkomst skal være etablert senest første sommer (i løpet av oktober) etter 

at midlertidig brukstillatelse er gitt. 

b. Ved utbygging eller utviding av industrivirksomhet som er sterkt trafikkbelastende, skal 

det på forhånd vurderes om vegnettet har tilstrekkelig kapasitet.  Dersom vegsystemet ikke 

har tilstrekkelig kapasitet, må nødvendige vegtiltak, inkludert sikring av myke 

trafikkanter, gjennomføres før byggetillatelse kan gis. Vegtiltak inkluderer gang- og 

sykkelvei langs Joseph Kellers vei.  

c. Utomhusplan skal utføres i henhold til kommunens standard og være godkjent senest 

samtidig med byggetillatelse. Utomhusplan skal være gjennomført senest ett år etter at 

midlertidig brukstillatelse er gitt. 

d. Før det gis byggetillatelse for nye bygg, skal det dokumenteres at tiltaket ikke får negative 

konsekvenser for nærliggende verneområder. 
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§ 2-3. Utforming 

a. Bebyggelse skal ha en god form og materialbehandling. Bygninger som det er naturlig å se 

i sammenheng, skal ha en enhetlig og harmonisk utførelse når det gjelder plassering, 

hovedform, farge og takform.

b. Bebyggelse skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødige terrenginngrep 

unngås.  Fyllinger skal tilsåes og beplantes eller steinsettes med stedegent materiale.

§ 2-4. Parkeringsdekning 
       I forbindelse med næringsvirksomhet skal det minimum avsettes og opparbeides det      

       antall biloppstillingsplasser som framgår av følgende beregningsgrunnlag:  

- Lager/verksted – en biloppstillingsplass pr. 200 m2 gulvflate  

- Produksjon - en biloppstillingsplass pr. 100 m2 gulvflate  

§ 2-5. Tekniske anlegg
a.    Så langt som mulig skal alle kabler som føres inn i området, føres frem som jordkabler. 
b.    Åpne tekniske anlegg skal integreres i bygningsvolumet og ligge innenfor byggegrenser     
       og maksimalhøyder. 

c.    Eventuell nettstasjon skal innlemmes i ny eller eksisterende bebyggelse. 

d.    Nedkjøringsramper skal integreres i bygningsvolumet. 

e.    Heissjakt tillates med en maksimal høyde på 1,5 meter over maksimal tillatt gesimshøyde        

       og skal ikke utgjøre mer enn 10 % av bebygd flate. 

§ 2-6. Vei, vann og avløp 
a. Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte. 

b. Fyllinger skal sås til og beplantes eller steinsettes med stedegent materiale. 

c. Vann og avløp tilknyttes eksisterende anlegg. 

d. Vannrensing – Aktuelle tiltak for vannrensing skal godkjennes av Lier kommune og 

Fylkesmannen i Buskerud. 

§ 2-7.  Håndtering av overflatevann 

a. Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på infiltrasjon i grunnen. 

b. Det forutsettes at det oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet som 

også er driftsmessig forsvarlige. 

§ 2-8.  Støy  

a.    Ved etablering av ny virksomhet, skal støykravene i T-1442 gjelde for eksisterende  

 støyømfintlig bebyggelse med uteoppholdsarealer. 

b.    Arealer hvor trafikkstøyen overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende   

       retningslinjer for skadelig trafikkstøy, må støyskjermes med fysiske tiltak.

c.    Plan for støyskjerming må foreligge samtidig med søknad om byggetiltak.  

d.    Alle skjermingstiltak skal være ferdig før brukstillatelse gis. 
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§ 2-9.  Universell utforming 

a. Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle 

publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg m.v. 

b. Universell utforming innebærer at utforming av både det offentlige rom og bebyggelse, 

skal være slik at den kan brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkeltgrupper. 

c. Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. 

§ 2-10.  Krav til energiutredning vedrørende ny bebyggelse/virksomhet 

a. Før det gis byggetillatelse for nye bygg, skal det inngås utbyggingsavtale om teknisk 

infrastruktur, grønnstruktur, energiløsninger og energidistribusjon. 

b. Det skal tilrettelegges for at området kan forsynes med vannbåren varme. 

3.REGULERINGSFORMÅL 

§ 3-1.  Industri 1 (I1) 
a. I området kan det oppføres bebyggelse for industri, med tilhørende anlegg. Eksisterende 

industri på området skal bestå. 

b. Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 60 %.  Mønehøyde 14 meter. Rom 

med stor høyde regnes som om det var lagt et plan for hver 3. meter. 

c. Gesimshøyde må ikke overskride 12 meter over ferdig planert terreng. 

Parkering på fritt terreng, kan ikke overbygges. 

§ 3-2.  Industri 2 (I2)

a. I området kan det oppføres bebyggelse for industri, med tilhørende anlegg. 

b. Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 25%. 

c. Det tillates bygg oppført med inntil 2 etasjer. 

d. Gesimshøyde må ikke overskride 9 meter over ferdig planert terreng. Mønehøyde 11 

meter. 

e. Ved dekning av parkeringsbehovet i underetasje er %-BYA maks 25% i alle tilfelle. 

f. Parkering på fritt terreng, kan ikke overbygges. 

g. Det tillates fortsatt drift i steinbrudd ned til kote +272, og gjenstående steinvolum skal tas 

ut til fordel for pukkverket, etter hvert som deler av området skal opparbeides til 

tomteformål. 

h. Det tillates etablert en planeringsflate ned til kote +266. 

§ 3-3.  Industri 3 (I3) 
a. Området skal kun benyttes til utendørs rensing av nitrogenholdig vann fra steinbruddet.
b. Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 70 %. 
c. Området skal ikke inngjerdes. 
d. Utforming og istandsetting av området skal legge vekt på å gi området et grønt preg og 

gjøre det terrengmessig funksjonelt som en del av viltkorridoren.
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§ 3-4.  Naturområde med hensynssone (Na) 
a. Det tillates varsom skogsavvirkning og skjøtsel som tar hensyn til friluft og vilttrekk. 

b. Hogsttiltak innenfor området skal på forhånd godkjennes av kommunen. 

§ 3-5.  Vegetasjonsskjerm (V1-2) 
Mellom industriområde 1 og gang-/sykkelvegen, etableres det en vegetasjonsskjerm. 
Skjermingsbelte skal etableres i forbindelse med bygging av gang-/sykkelveg.  

Utforming av skjermbelte skal inngå i detalj-/byggeplaner for gang- og sykkelvegen. 

§ 3-6.  Kjøreveg (Tk) 
a. Kjøreveg skal opparbeides i hht. veinormaler for Lier kommune. 

b. Detalj-/byggeplan skal godkjennes av Lier kommune før igangsetting. 

§ 3-7.  Gang- og sykkelveg (G/S 1-2) 
a. Gang- og sykkelveg skal opparbeides i hht. veinormaler for Lier kommune.  

b. Opparbeidelse skal skje etter at- eller samtidig med at kjøreveien blir etablert. 

c. Detalj-/byggeplan skal godkjennes av Lier kommune, før igangsetting. 

§ 3-8.  Veg 1-2 
a. Formålet Veg 1 reguleres som privat adkomstveg. 

b. Veg 1 skal kun benyttes som utkjørsel fra eksisterende bygg, lik dagens situasjon. 

c. Formålet Veg 2 reguleres som privat felles adkomst.

d. All normal adkomst til og fra industriområdet skal betjenes via Veg 2. 

------------------ 
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