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Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår i medhold av plan- og bygningslovens§ 20-1
søknad om forlenget driftstid i steinbruddet på gnr 104 bnr 27 på Vinterbro
Næringspark, da en virksomhet med pukkverk er i strid med reguleringsformålet for
oppføring av kontor-, lager- og industribygg.

Den midlertidige virksomheten skal være avsluttet innen 01.01.2014, og området
være ryddet for stein, pukk og grus. Eventuelle løse masser i steinbruddets
ytterkanter skal være fjernet og sikret, slik at området ikke fremstår som rasfarlig.

Rådmannen i As, 13.08.2013

Trine Christensen

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg som følger saken trykt:
1. Situasjonskart
2. Søknad om forlenget driftstid
3. Vurdering av virksomhetsomfang
4. Tillatelse til opprydding/masseuttak

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Søknaden med dokumenter

Utskrift av saken sendes til:
Hagen Transport AS, Oppsandvegen 28, 1400 SKI
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SAKSUTREDNING:

Eksisterende forhold og gjeldende regulering
Gnr 104 bnr 27 (område T3) utgjør 31 700 m2 og ligger innenfor Vinterbro
Næringspark. Eiendommen ligger lengst vest i næringsområdet N3, og var i
utgangspunktet et kupert skogsområde med flere koller. Det ble i 2006 gitt tillatelse til
å ta ut store mengder steinmasser i forbindelse med å anlegge lokale veier i
tilknytning til Vinterbro Næringsområde. Eiendommen eies av Gardermoen Park AS,
som er 100 % eiet av det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for næringsområde - N3 - samt vei til nytt
Nygårdskryss (R-160), vedtatt av kommunestyret 09.12.1998, der den er regulert til
næringsformål. Eiendommen ligger innenfor område T3 - der det kan oppføres
kontor-, lager- og industribygg.

Den 28.06.2013 ble det holdt et oppstartsmøte mellom kommunen og PLAN
Arkitekter AS på vegne av Reitangruppen for mulig utvidelse av næringsparken på
Vinterbro, i retning vestover mot Kirkerudåsen, der gnr 104 bnr 27 ligger midt i
planområdet.

Bakgrunn for saken
Hovedutvalg for teknikk og miljø godkjente den 09.06.2011 en søknad fra Hagen
Transport AS om oppfylling/bakkeplanering på gnr 106 bnr 3, som eies av Ole
Nordby. I forbindelse med saksvurderingen ble det opplyst at det samtidig forelå en
søknad om tillatelse til midlertidig knusing- og sikting av stein og jordmasser på en
annen eiendom i området, gnr 107 bnr 27, som tilhører Olav Thon-gruppen. I
saksutredningen ble det opplyst at utfallet i denne saken da ville måtte bli sett i
sammenheng med avgjørelsen i saken om oppfylling/bakkeplanering.

På denne bakgrunn godkjente bygnings- og reguleringssjefen den 15.09.2011, sak
nr. D 388/11, en søknad om tillatelse til midlertidig knusing- og sikting av stein og
jordmasser på eiendommen gnr 107 bnr 27. I forbindelse med bakkeplaneringen på
gnr 106 bnr 3, var det ønskelig å kunne benytte knust/gradert stein som underlag.
Nedknust stein skulle også bli benyttet som underlag for den adkomstveien som ville
bli anlagt for å kunne kjøre jordmasser inn til området for bakkeplanering.

Tiltakshaver mente på søknadstidspunktet at eiendommen fremsto som estetisk sett
lite tiltalende, da det fortsatt lå flere tusen tonn stein og jord på eiendommen.
Tiltakshaver mente at tiltaket ville føre til at det ble ryddet opp i steinbruddet.

Tiltaket førte til at det ble satt opp et mobilt knuse- og sikteverk. Stein og ukurante
masser ville passere knusing og sikting, med tanke på å produsere graderte masser
til ulik bruk. Man ville både ta ut masser som den gang lå brakk på eiendommen, og
tilkjøre sprengstein og andre steinmasser. Det ble opplyst at eventuelt overskudd av
nedknust stein fortrinnsvis ville bli benyttet i prosjekter i nærområdet.
Tiltakshaver vurderte at virksomheten ikke ville skape miljøulemper, da man ikke
kunne se at det kom i konflikt med frilufts- eller kulturinteresser. Videre ble det påpekt
at kravet til støy og forurensning med støv ville bli tilfredsstilt.
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Tilkjøringen ville skje via eksisterende næringslivsområde, og tiltakshaver mente
derfor at dette ikke vil bli til sjenanse for fastboende.

Meldinger om utvidelse av steinbruddet/pukkverket
Det er innkommet meldinger til As kommune der det hevdes at virksomheten i
steinbruddet på Vinterbro Næringspark (Thon Eiendom) arealmessig er utvidet til nye
områder, i strid med den opprinnelige tillatelsen til opprensking etc. Kommunen
gjennomførte derfor den 24.08.2012 en befaring på stedet sammen med Arild Hagen
og siv.ing. Bjarne Slyngstad. Det ble hevdet at påstandene om at det har skjedd en
utvidelse av steinbruddet er basert på en misforståelse.

Etter befaringen mottok kommunen den 30.08.2012 et brev fra Hagen Transport AS
der det ble redegjort for opprenskningsarbeidet i steinbruddet, samt vedlagt en del
bilder. Det ble dokumentert at arbeidet har omfattet sprenging av farlige bruddvegger,
sprenging av store, løse steinblokker som tidligere til dels var gjort klar for sprenging,
samt oppukking av dette og av etterlatte hauger med stein. Det ble opplyst at det sto
igjen mye skrot og avfall da steinbruddet ble tatt i bruk igjen. I alt 5 trailerlass ble kjørt
bort. I avfallet ble det også påvist en del sprøytespisser.

Det ble fra tiltakhavers side konkludert med at man ikke kunne se at det har vært
foretatt noen arealmessig utvidelse av steinbruddet utover det som har skjedd i
forbindelse med steinbruddet.

Med tanke på den fare som sprøytespisser, løse fjellblokker og til dels udetonert
dynamitt representerte, hevder Hagen Transport AS at det er blitt gjort et meget viktig
oppryddingsarbeide her. Nå nærmer denne opprenskningen seg slutten.

Søknad om forlenget driftstid
Kommunen har mottatt en søknad fra Hagen Transport AS om en forlenget drifts tid - i
første omgang på ca.1 år fra da tillatelse blir gitt. Søknaden gjelder tradisjonell
nedknusing av sprengstein til anvendbare kvaliteter som maskinkult, pukk etc.
Det vises til at etablerte selskaper i Vinterbro Næringspark ønsker å utvide sin
virksomhet. Det pågår for tiden undersøkelser av fjellgrunnen vestover fra nåværende
steinbrudd/pukkverk. Dersom slik utvidelse blir omsøkt og konsesjon gitt av As
kommune, vil betydelige fjellvolum måtte bli sprengt ut, og steinbruddet vesentlig
utvidet. På denne bakgrunn synes det uheldig om de nåværende tekniske
installasjoner i steinbruddet/pukkverket må rigges ned og fjernes, for kanskje å måtte
bli reinstallert i løpet av noen tid.

Det foreligger også et behov i dagens marked for å kunne levere sprengstein til
nedknusing og produksjon av maskinkult, pukk etc. I bl.a. As kommune pågår det
betydelige anleggsarbeider, der behovet for å levere sprengstein og få tilbake egnede
brukerkvaliteter er stort. Dess kortere avstand, dess mindre veislitasje og
miljøforstyrrelser i form av veistøv og eksosutslipp fra diesel.

Samtidig kan man få sikkerhet for at den fjellgrunnen som er sprengt ut og levert til
nedknusing, er den samme som man får tilbake til anleggsområdet. Da har man
sikkerhet for at det ikke mottas steinkvaliteter av ukjent opprinnelse.



HTM-sak 61/13

Hagen Transport AS viser til at en har hatt god anledning til å vurdere virkningene på
det ytre miljø under nåværende virksomhet i pukkverket. Det er ikke registrert
støvnedfall eller støyemisjon av miljømessig betydning for omgivelsene.

Det er siden deres redegjørelse om eventuell utvidelse av steinbruddet ble sendt til
kommunen heller ikke mottatt klager på virksomheten. I løpet av den omsøkte
driftstiden, mener Hagen Transport AS at man vil få et bedre grunnlag for å vurdere
behovet, bl.a. i As kommune, for denne type tjenester. Samtidig vil en ha et bedre
kjennskap til eventuelle planer om utvidelser av virksomhetsområdet på Vinterbro
Næringspark.

Rådmannens vurdering med konklusjon og begrunnelse
Olav-Thongruppen som eier eiendommen, har tidligere ikke fått ha virksomhet/-
masseuttak på eiendommen da de ikke har kommet med dokumentasjon på konkrete
prosjekter i nærområdet som trenger spesifiserte mengder og leveranse av
steinmassene. Ettersom eiendommen hadde ligget uryddig i mange år etter tidligere
virksomhet, så kommunen positivt på den opprinnelige søknaden fra Hagen
Transport AS slik at det kunne bli ryddet opp i de store stein- og jordmassene som
var etterlatt i det som har karakter av et steinbrudd. Kommunen forutsatte i den
forbindelse at eventuelle løse masser i steinbruddets ytterkanter ble fjernet og sikret,
slik at området ikke fremsto som rasfarlig. Det ble presisert at det ikke ville bli tillatt
noen utvidelse av steinbruddets omfang ut over dette.

Godkjennelsen av drift i steinbruddet for Hagen Transport AS ble gitt under
forutsetning av at virksomhetens varighet skulle være så lenge det pågikk
bakkeplanering/-utfylling i nærområdet, og at steinmassene kun ble tillatt brukt i
denne forbindelse. Det ble videre forutsatt at det ved tilsyn skulle kunne
dokumenteres en praktisk nytte av eventuelle overskuddsmasser til prosjekter i
nærområdet. Opprinnelig ble det gitt tillatelse til bakkeplanering/oppfylling for 1 ar,
men etter hvert viste det seg at Hagen Transport AS la opp til en etappevis
søknadsprosedyre uten at dette var kjent for kommunen fra første stund. Det ble
senere godkjent 2 bakkeplanering/oppfyllingsområder til, som alle sto i forbindelse
med hverandre. Hadde kommunen hatt kjennskap til resultatet av det totale
utfyllingsvolumet og utstrekning av det totale arealet for de 3 oppfyllingene, hadde
resultatet sannsynligvis blitt at det måtte utarbeides en reguleringsplan. Det siste
tiltaket er planlagt å skulle være avsluttet i løpet av inneværende år. Total
virksomhetstid vil da nesten strekke seg til 3 år. Kommunen har ikke motsatt seg at
driften i steinbruddet har vedvart fram til nå som en følge av videre virksomhet med
bakkeplanering/oppfylling.

Imidlertid har kommunen blitt kjent med at Hagen Transport AS har leid ut
steinbruddet til BIS Maskin AS som driver virksomhet der. Foruten de stedlige
steinmasser i steinbruddet, har det blitt kjørt inn steinmasser fra anleggsområder som
BIS Maskin AS ellers har i Østlandsområdet. Området fremstår som et pukkverk,
med grusmasser for salg lagret i store hauger også utenfor steinbruddet.
Virksomheten har gått langt ut over forutsetningene som lå til grunn for
godkjennelsen.

I gjeldende kommuneplan er det et krav om at det skal utarbeides en reguleringsplan
for tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, jf kapittel 1 § 1.
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Eiendommen er regulert til oppføring av kontor-, lager- og industribygg, og en
virksomhet med et pukkverk i det omfanget som er angitt vil følgelig kreve en
omregulering. Virksomheten i steinbruddet er allerede blitt forlenget i forhold til den
opprinnelige godkjennelsen ved at det er gitt ytterligere utvidelser/tillatelser med
bakkeplanering i området.

Bakgrunnen for å avholde oppstartsmøte om å utvide Vinterbro Næringspark
vestover var at Reitangruppen ser etter muligheter for å utvide sine anlegg for
logistikk og distribusjon i Osloområdet. Dette er en planprosess som vil vare til minst
sommeren 2014, og et lokalt pukkverk har ikke vært diskutert i oppstartsmøtet. Skulle
Reitangruppen ha behov for virksomheten til Hagen Transport AS, dvs. BIS Maskin
AS, må dette avklares dem i mellom, slik at dette eventuelt kan inkorporeres i planen
på noe vis.

Rådmannen vil forøvrig påpeke at Franzefoss Pukk AS ligger i nærområdet vis a vis
Tusenfryd, og som er regulert til formålet og kan ta imot steinmassene. Rådmannen
foreslår at Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknaden.


