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 Vedlegg 1: Sammendrag og kommentarer til mottatte innspill 
 Vedlegg 2: Sammendrag og kommentarer til mottatte innspill til utvidelsen 
 Vedlegg 3: Bekkeomlegging 
 Vedlegg 4: Bilder fra 3D-modell 
 Vedlegg 5: Befaringsnotat Naturmangfold 
Vedlegg 6: Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune Kulturarv etter   
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 Vedlegg 7: Støyutredning for Kankerud Fjelltak, 13.05.2022 
Vedlegg 8: Risiko- og sårbarhetsanalyse Kankerud Fjelltak 
Merknadssammenstilling 
Planbestemmelser som viser endringer etter offentlig ettersyn med rød farge 
(første innsigelsesavklaringsrunde) og grønn farge (andre 
innsigelsesavklaringsrunde)
  
 

 
SAMMENDRAG: 
 
Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende uttak i Kankerud Fjelltak i tråd med 
kommuneplanens arealdel (RU03, RU04). Lagerhallen og masseplassering tenkt plassert i 
RU10 flyttes inn i anleggsområdet, og RU10 reguleres til LNF-område. 
 
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 fram til 
sluttbehandling og vedtak. 
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 har til hensikt å regulere utvidelse østover og videre drift av uttaket slik at 
ressursen utnyttes best mulig. Massene i den gjeldende reguleringsplanen er i hovedsak tatt 
ut, utvidelsen er viktig for å holde kontinuerlig drift i fjelltaket.  
Kommunen forventer at det gradvis tilføres vekstmasse på de bruddkantene det ressursen 
er tatt ut, så området revegeteres og det visuelle inntrykket (fjernvirkningen) dempes over 
tid. Planen åpner for 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 3.   



  
 
 

  
 
 

 

 

 
Illustrasjon av omlagt bekk (fra høringsforslaget – før BSM3 ble flyttet inn i uttaket). 
 
Det kan tillates oppført nødvendige bygninger i uttaksområdet, og interne driftsveger kan 
etableres etter behov. For BSM1 og 2 (uttaksområder) er det regulert en bunnkote på kote 
613 eller en meter over normal grunnvannstand. For BSM3 (lagerhall) er det åpnet for å gå 
ned til kote 611 eller en meter over normal grunnvannstand. 
 
Lagerhallen er nå plassert inne i uttaksområdet, og kan få en størrelse på takoverbygg på 
inntil 2900 kvm. Det er også satt krav til at takflata skal legges parallelt med eksisterende 
terreng og at taket skal gis en grønn/vegetert utførelse. Høyde på bygget er maks 5 meter 
over eksisterende terreng. Det betyr at taket får en skrånende flate (se figur). 
 

 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
Etablering av lagringsmulighet under tak vil gi mulighet for å kunne splitte opp finstoffet (0-
8mm fraksjon), som benyttes til bl.a. strøgrus, og lagre dette inne i lagerhallen. Den store 
haugen med finstoff, som i dag gir vesentlige støvutfordringer, vil kunne reduseres betydelig 
og dette forventes å gi god effekt med hensyn på støv fra uttaket. Innendørslagring av 
strøgrus vil også være positivt ved at det gir en lokal tilgang på strøgrus som i dag må hentes 
på Lillehammer. 
 
Konsekvensutredning 
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.  

 
Naturmangfold 
Det er 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 (se vedlegg 5). 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 konsekvens for 
friluftsliv.  
Planen har positive konsekvenser for sysselsetting og marked - behov for ressurser, mens 
det er uendret konsekvens 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 (vedlegg 1).  
 
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 merknader 
i forbindelse med utvidelsen (vedlegg 2). NVE har bidratt med veiledning og 
kvalitetsvurdering av arbeidet med bekkeomleggingen. 
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn jf. vedtak i planutvalget i sak 5/22 den 
11.2.2022. Høringsperioden var 28.2 til 15.4.2022. Direktoratet for mineralforvaltning og 
Statens vegvesen fikk frist til 18.5.2022. Det ble arrangert åpen kontordag 15.4.2022. Ingen 
kom innom. Det kom inn 9 uttalelser ved offentlig ettersyn. Alle merknader i forbindelse 
med offentlig ettersyn er samlet og vurdert i merknadssammenstillingen (vedlegg 9).  
 
Innsigelser 
Statsforvalteren i Innlandet fremmet innsigelse på følgende områder: 
Støy – med hjemmel i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021), 
Forurensning – med hjemmel i forurensningsforskriften § 30-8. 
 
Brev med forslag til løsning ble sendt 13.5 for innsigelsesavklaring. Forslag til forbedring for å 
svare ut innsigelsene (endringer i bestemmelsene markert med rødt): 
Punkt 1.3: Retningslinjer i Miljøverndepartementets veileder for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520/2021) skal legges til grunn i anleggs- og uttaksfasen. Støving i 
anleggsområder skal reduseres så langt som mulig. Tiltak for å hindre eller redusere støvdannelse 
skal prioriteres. Støvsituasjonen skal vurderes kontinuerlig i uttaksperioden, hvorav tiltak skal 
iverksettes i tørre perioder og ellers ved behov. Grenseverdier i forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 
30-6 skal ikke overstiges. 
 
Punkt 2.1.9: Henvisning til punkt 1.3 er tatt inn.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Punkt 2.1.7: Sprenging i uttaket skal bare skje mandag-fredag mellom kl. 07.00-16.00. Drift i brudd og 
knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom kl. 07.00-20.00, frem til knuseverkene kan plasseres 
mer skjermet inne i område BSM2, da kan driftstiden utvides til kl. 07.00-22.00. Før driftstidene 
utvides skal det utføres målinger av støy fra driften for å bekrefte at det ikke overstiger 
grenseverdiene. Boring oppe på eksisterende terreng i uttaket er begrenset mandag-fredag mellom 
kl. 07.00-19.00. Når boringen er senket ned i nivå kan støymålinger av boringen åpne for drift 
mandag-fredag mellom kl. 07:00-22.00 dersom den kan bekrefte at det ikke overstiger 
grenseverdiene.  
Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan bare skje mandag-torsdag mellom kl. 
07.00-20.00, fredager mellom kl. 07.00-18.00 og på lørdager mellom kl. 08.00-13.00. Det skal ikke 
være drift i uttaket på søndager og helligdager. 
Punkt 2.1.8: Følgende avvik tillates utenom normal driftstid;  
Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprenge og produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, 
ras, flom el.l). Naboer innen 600 meter skal da varsles. Journal skal føres.  
Ved ekstraordinære forhold kan strøgrus/-sand til strøing av offentlige veger, hentes 7 dager i uka 
hele døgnet.  
 
Forslag til endring i planmateriale og i bestemmelsene vedrørende støy: 
Støyutredning, datert 13.05.2022, ble oversendt til innsigelsesmyndigheten. 
Utredningen avdekker i hovedsak følgende forhold: 

Situasjon 2 – Oppstart av nytt område med tiltak 
Det er vurdert støytiltak i form av støyvoller og redusert driftstid for å unngå at støyfølsom 
bebyggelse utsettes for støy over grenseverdien på kveld kl. 19-23. Driftstiden reduseres fra 7-22 
til 7-20 og boreriggens driftstid fra 7-21 til 7-19. I tillegg etableres det en 3 m høy støyvoll langs 
planområdets østlige kant nærmest bebyggelsen, markert med grønn strek i støysonekartet. Det er 
beregnet med to ulike posisjoner av boreriggen, verste tilfelle for støy mot sør og mot øst. 

Tatt inn i bestemmelsene (Se også endring i punkt 2.1.7 Driftstider, vist over): 
§ 8.4 STØYVOLL 
Innenfor område #5 skal det anlegges en støyvoll på minimum 3 meters høyde. 
§ 9.5 STØYVOLL 
Før en kan starte med boring og uttak innenfor område BSM2 skal støyvoll jf.§ 8.4 anlegges. 
 
Kommunen mottak svarbrev fra Statsforvalteren i Innlandet, datert 24.5.2022. Innsigelsene 
var ikke helt imøtekommet. Støyutredningen har ikke tatt tilstrekkelig høyde for tilkjøring og 
bearbeiding av tilkjørte masser. Det forutsettes også at bestemmelsene §§ 2.1.7 og 2.1.8 
strammes noe mer opp, samt kommentar på at det er ønskelig med støyberegning i stedet 
for støymåling. Støyberegning tas inn i bestemmelsen. 
 
I kommunens brev datert 25.5.2022 ble ytterligere endringer i bestemmelsene tilført (jf. 
grønn farge i vedlegget «Planbestemmelser med rød og grønn farge»). For å imøtekomme 
innsigelsen knyttet til støyutredningen velger tiltakshaver å ta ut muligheten for mottak av 
tilkjørte masser (rettet i bestemmelser og i planbeskrivelsen).  
 
Statsforvalteren i Innlandet bekrefter i svarbrev datert 31.5.2022 at innsigelsen knyttet til 
Kankerud fjelltak er imøtekommet gjennom de reviderte dokumentene. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunen kan dermed gå til sluttbehandling og vedtak av planen. Innsigelsene bortfaller 
formelt når det foreligger et juridisk bindende vedtak i saken, i tråd med de endringene som 
nå foreslås. 
 
Endringer i planmaterialet som følge av offentlig ettersyn: 
Som vist over er det utarbeidet ny støyutredning. Bestemmelsene er forbedret for bedre å 
ivareta en rekke forhold, også de temaene det ble reist innsigelse til. 
 
Hovedgrepet i plankartet etter høringen er at tiltakshaver har kommet fram til at 
lagerbygningen kan få plass inne i uttaksområdet. Dette medfører at det ikke vil bli 
anleggsaktivitet på sørvestsiden av Veslesetervegen. Arealet vist som RU10 i 
kommuneplanens arealdel reguleres til LNF-formål. Hallen for strøgrus og lignende finstoff 
vil utformes i stål/betong og har blitt vesentlig større. Den legges inn i terrenget og gis 
skråtak som skal vegeteres. Dette vil kunne gi mindre støvflukt fra lagrede fjellmasser og 
hallen bli mer skjult i landskapet enn løsningen som var foreslått tidligere. 
 
Tiltaket med omlegging av bekkene, som går gjennom uttaksområdet, er uforandret fra slik 
det var vist i høringsforslaget. Den nye bekken ligger på vestsiden og utsiden av 
uttaksområdet. 
 
VURDERING: 
Tiltakshaver har lagt stor vekt på å imøtekomme merknader og innsigelser ved offentlig 
ettersyn.  
 
Kommunedirektøren mener at planen er godt utredet og legger til rette for fortsatt uttak av 
denne viktige ressursen samtidig som hensynet til omgivelsene og naboer er godt ivaretatt. 
 
Plandokumentene vurderes til å dekke forutsatte utredninger, og de forventninger til 
detaljplanleggingen som ble framsatt i kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren går 
inn for at «Detaljreguleringsplan for Utvidelse av Kankerud Fjelltak» kan vedtas. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar «Detaljreguleringsplan for Utvidelse av Kankerud Fjelltak» i medhold 
av plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 22/22 den 10.06.2022. 
 
 
 
Behandling: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Representanten Eystein Fære Forseth (Sp)fremmet følgende forslag: 
Sti langs bekken skal ferdigstilles så fort som mulig, og senest innen 3 mnd. etter at flytting 
av bekken er ferdig. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Fære Forsets tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar «Detaljreguleringsplan for Utvidelse av Kankerud Fjelltak» i medhold 
av plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Sti langs bekken skal ferdigstilles så fort som mulig, og senest innen 3 mnd. etter at flytting 
av bekken er ferdig. 
 
 
 


