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SAMMENDRAG: 
 
Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende uttak i Kankerud Fjelltak i tråd med 
kommuneplanens arealdel (RU03, RU04 og RU10). 
 
Plandokumentene vurderes til å dekke forutsatte utredninger og de forventninger til 
detaljplanleggingen som er framsatt i kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren 
foreslår at forslag til detaljreguleringsplan for Kankerud Fjelltak legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende uttak i Kankerud i tråd med 
kommuneplanens arealdel (RU03, RU04 og RU10).  
 



  
 
 

  
 
 

 

 

 
 
Planområdet ligger ved Lishøgdvegen, fv. 2542 vest for Svingvoll. Planområdet dekker et 
areal på 212,8 daa. 
 
Reguleringsplanen regulerer videre drift av uttaket slik at ressursen utnyttes best mulig, 
mens terrengryggen står igjen.  Planen åpner også for mellomlagring og mottak av rene 
masser for istandsetting av området etter uttak. Det fastsettes ikke etapper eller 
rekkefølgekrav som styrer driften i uttaket. Driften skal foregå i henhold til en samlet 
driftsplan for området. Direktoratet for Mineralforvaltning er fagmyndighet og skal 
godkjenne driftsplanen. 
 
Uttaket vil beholde samme adkomst som i dag. Det er avsatt områder til 
grønnstruktur/vegetasjonsskjerm i ytterkanten av uttaket, som forutsatt i kommuneplanens 
arealdel. Arealene vest for uttaket reguleres til LNF-område, samt sjø og vassdrag.  Bekker 
som renner gjennom uttaksområdet legges om i et nytt bekkeløp vest for uttaket og ned til 
elva Ulva. For detaljer om bekkeomlegginga se vedlegg 5.  
 
Det kan oppføres nødvendige bygninger for uttaksdriften slik som verksted, garasjer, kontor- 
og velferdsbygg, lagerplass osv. innenfor området. Eksisterende bebyggelse fra gjeldende 
reguleringsplan kan beholdes. Nødvendige driftsveger kan etableres etter behov. Uttak av 
masser kan skje ned til en nedre bunnkote på +613 m.o.h. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Det er ikke utarbeidet planprogram for tiltaket i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger, men det er utarbeidet konsekvensutredning iht. forskriftens § 8. 
Utredingen er tatt inn som en del av planbeskrivelsen. 
 
Tiltaket er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 
Konsekvensutredningens hovedalternativ vurderes opp mot 0-alternativet. 
 
Utredningstema – ikke prissatte  0-alternativet  Hovedalternativet  
Landskap  0/- - 
Naturmangfold  0 0/- 
Landbruk  0 - 
Kulturminner og kulturmiljø  0 -- 
Friluftsliv  0 0 
   
Utredningstema  
Støy  Uendret til noe forringet, utvidet drift vil medføre noe støy 

over en lengre periode ved forlengelse av driften i uttaket.  
Transport og trafikk  Uendret. Det er ikke forventet at årlig uttaksmengde vil bli 

endret som følge av utvidelsen av uttaket. Trafikkmengden 
til/fra uttaket forventes derfor ikke endret på grunn av en 
utvidelse av Kankerud fjelltak, men transportaktiviteten vil 
vare i flere år som en følge av utvidelsen av bruddet.  

Sysselsetting  Positivt. Opprettholdelse av sysselsettingen over en lengre 
tidsperiode.  

Marked  Positivt. Det vil derfor være forbedret ved en økt 
uttakskapasitet i området. Kankerud leverer masser til 
utbyggingen på Skei, dersom uttaket blir utvidet vil en 
unngå massetransport gjennom kommunen for å få tilkjørt 
masser til Skei.  

 
Angående naturmangfold er det foretatt flere utsjekk i Miljødirektoratets kartdatabase 
Naturbase og www.innlandsgis.no, siste gang den 04.01.2022, samt at området ble befart i 
2020 i forbindelse med bekkeomleggingen. Det er ingen arter eller naturtyper registrert 
innenfor planområdet i Naturbasen/www.innlandsgis.no. I forbindelse med planarbeidet ble 
bekken gjennom uttaksområdet befart 25. november 2020 for å vurdere bekkens verdi for 
naturmangfold. Naturmangfoldlovens § 7 vurderes således som oppfylt. 
 
Samla virkning 
Planen har negative konsekvenser for de ikke-prissatte konsekvensene for landskap, 
naturmangfold, landbruk og kulturminner og kulturmiljø og uendret for friluftsliv.  
Planen har positive konsekvenser for sysselsetting og marked - behov for ressurser, mens 
det er uendret for støy og støv, samt transport og trafikk.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Planprosess og medvirkning 
Planinitiativet ble sendt Gausdal kommune 14.05.2020. Oppstartmøte ble avholdt den 
03.06.2020. Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort og sendt berørte parter 
26.06.2020. Det kom inn 12 merknader til oppstart.  
 
Det ble avhold åpent møte ute i fjelltaket der naboene var invitert for å få informasjon om 
planarbeidet 19.06.2020. I tillegg har forslagstiller hatt møter og dialog med grunneierne for 
å informere om prosessen. 
 
Utredninger og valg av løsning for bekker i planområdet har tatt en del tid, og beste løsning 
fordret en utvidelse av planområdet for regulering av omlegging av bekken. Utvidelse av 
plangrensa ble kunngjort og sendt berørte parter den 10.5.2021. Det kom inn 11 skriftlige 
merknader i forbindelse med utvidelsen. NVE har bidratt med veiledning og 
kvalitetsvurdering av arbeidet med bekkeomleggingen. 
 
Alle merknader i forbindelse med varsel om oppstart kan ses i vedleggene 1-4. 
 
I perioden for offentlig ettersyn legges det opp til å ha en åpen kontordag. 
 
VURDERING: 
Plandokumentene vurderes til å dekke forutsatte utredninger og de forventninger til 
detaljplanleggingen som er framsatt i kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren 
foreslår at forslag til detaljreguleringsplan for Kankerud Fjelltak legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende planforslag til detaljreguleringsplan for Kankerud 
fjelltak ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 


