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Har fått en henvendelse fra beboere på Langløkka som er naboer til Årbogen pukkverk. De har vært på
møte med Veidekke som ønsker å lukke område og tilføre masse for å tilbakeføre området til naturen.
Bekymringen er sikkerheten når nærmere 40 lastebiler hver dag i inntil 7 år skal frakte 450 800 m3
masse for gjenfylling.
Har administrasjon sett på sikkerheten for slik transport?
Eller er det andre måter å tilbakeføre området til naturen på uten tilkjøring av masser, som f.eks.
sprenging av de bratte skråningene?
Håper en kan slippe den enorme transporten av masser, da Nordlysveien som er bratt og svingete ikke
egner seg for slik transport.
Svar
Drammen kommune mottok 22.03.2021 planinitiativ for detaljregulering av Eiker masseuttak.
Planinitiativet innebærer oppfylling av masser i LNF-områder og ut over arealet som er avsatt til
råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Det betyr at planinitiativet er i strid med kommuneplanens
arealdel og overordnete nasjonale føringer.
Gjeldende reguleringsplan KR 30 Steinbrudd, vedtatt 19.10.1988, gir mulighet og plikt til oppfylling av
masseuttaket etter endt uttaksperiode. Området for gjenoppfylling framgår av plankartet og er
begrenset til området hvor det er gjort masseuttak. I plankartet er det vist en plan for etappevis uttak og
istandsetting av området, som ikke er fulgt opp.
Administrasjonen vurderer planinitiativet opp mot overordnet plan og nasjonale føringer, slik det følger
av plan- og bygningsloven § 12-3, og vil derfor avvise planinitiativet i tråd med pbl § 12-8. Forslagsstiller
kan kreve å få avvisningen lagt fram til politisk behandling, dersom de ikke velger å endre omfanget av
planinitiativet slik at det blir i tråd med overordnet plan.

Styring og eierskap

Politisk sekretariat
Organisasjonsnummer
921234554

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no

