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Detaljregulering for Skurdalen Næringspark - 1.gangs behandling 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
53/22 Utvalg for plan og utvikling 10.11.2022 

Rådmannens innstilling 

Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag 
til detaljregulering for Skurdalen næringspark ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:  
 
• Myrarealet og vannspeilet tas ut av utbyggingsområdet og ivaretas som en del av 

grønnstrukturen i området, med LNF-formål. Det skal også avsettes et tilstrekkelig 
vegetasjonbelte mellom myra/vannspeilet og næringsområdet.  

 
Oppdaterte plandokumenter oversendes administrasjonen før planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn. Dersom oppdaterte dokumenter ikke i tilstrekkelig grad ivaretar føringene i vedtaket, 
skal oppdatert planforslag fremlegges for utvalg for plan og utvikling for ny behandling.  
 
 
Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 53/2022 i møte den 10.11.2022 

Behandling  

Omforent forslag fremmet av Hol Ap, Hol H og Hol Sp: 

Forslag til omforent vedtak i sak 53/22 
Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i plan og bygningsloven §12-10 å legge forslag til 
detaljregulering for Skurdalen næringspark ut til offentlig ettersyn. 
  

Votering: 

Omforent forslag fremmet av Hol Ap, Hol H og Hol Sp ble stilt opp mot rådmannens innstilling. 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

 



Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i plan og bygningsloven §12-10 å legge 
forslag til detaljregulering for Skurdalen næringspark ut til offentlig ettersyn. 

  

  



Saken avgjøres av 

Utvalg for plan og utvikling 

Vedlegg 

Vedlegg 

1 Reviderte reguleringsplanbestemmelser.docx 

2 Plankart Skurdalen næringspark.pdf 

3 Planbeskrivelse Skurdalen næringspark.pdf 

4 Skurdalen Næringspark VA-plan.pdf 

5 ROS-analyse Skurdalen Næringspark.pdf 

6 Flomvurdering Skurdalen næringspark 31-01-22.pdf 

7 Detaljskisse - avkjøring 27-03-22.pdf 

8 Innspill til forhåndsvarsling Skurdalen næringspark.pdf 

9 Rapport fra arkeologiske undersøkelser 28-06-2011.pdf 

10 Oppstartsmøtereferat_kun_signert_kommune 

Dokument i saken 

Se saksoversikt i Elements 

Saksopplysninger 

Plantype: Detaljregulering 
Forslagsstiller: Frydenlund VVS 
Plankonsulent: Norconsult AS v/Pål Søndrol Gauteplass 
Beliggenhet: Gnr/bnr 99/1, 99/5, 99/7, 99/15, 105/14, 105/36, sør i Skurdalen øst mellom krysset 
mellom fv. 2806 og fv. 40 (Bruvollkrysset).  
Planareal: ca 85 daa 
Komplett planforslag mottatt: 26.09.2022 
 
Hovedinnhold: 
Formålet med planen er å regulere for nye industritomter ved Bruvoll i Skurdalen. Planen vil 
tilrettelegge for utvidelse av eksisterende bedrift og tilrettelegge for nyetableringer. Det foreslås 
å tilrettelegge ca. 60 daa til næringsareal, hvorav ca. 15 daa utgjør området som i dag benyttes av 
Frydenlund VVS. Det er ønskelig å legge til rette for byggeklart industriareal som enkelt kan 
fradeles nye tomter i ønsket størrelse til aktuelle etablerere. Det åpnes for inntil 10 
industritomter på området, med samla bruksareal på inntil 15 000 m2 BRA.  
 
Tidligere saksgang 
Dispensasjonssøknad 
Det ble i 2012 fremmet en dispensasjonssøknad for deler av tiltaket. Da ble det søkt om å fradele 
totalt 43 daa og ta ut grusmasse med tanke på å tilrettelegge for et fremtidig næringsområde. 
Utvalg for plan og utvikling behandlet saken i møte 09.05.2012, sak 25/12 (360-sak 12/00429). 
Følgende ble vedtatt: 

 



Administrasjonen sendte så saken til uttale hos berørte myndigheter. Basert på innkomne 
merknader til dispensasjonssøknaden, ba administrasjonen planfremmer redegjøre for punktene i 
merknadene, uten at dette ble besvart. Søknaden ble ikke ferdigbehandlet.  
 
Forslag om detaljregulering 
Planinitiativ for anmodning om oppstartsmøte ble oversendt kommunen 6.2.2019. 
Oppstartsmøte ble avholdt 4.4.2019. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 8.4.2019, med 
merknadsfrist 10.05.2019. Det kom inn fem merknader ved oppstartsvarselet.  
 
Merknader varsel om oppstart 
 

Avsender Administrasjonens kommentar 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
• Viser til regional plan for areal og 

transport i Buskerud, og viktigheten av at 
det åpnes for handel som kommer i 
konflikt med føringene her.  

• Industri og håndverksbedrifter er 
uproblematisk og handel knyttet til 
produksjon på stedet kan aksepteres.  

• Handel utover dette bør begrenses til 
plasskrevende varehandlet.  

• Det må tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø og andre allmenne interesser i 
100-meters beltet langs vassdrag.  

• Det må legges vekt på å sikre et 
tilstrekkelig vegetasjonsbelte langs 
vassdrag i sør og mot våtmarksområdet i 
øst.  

• Må redegjøres for hvordan prinsippene i 
nml. er fulgt opp.  

• I likhet med vassdraget i sør og øst bør det 
innarbeides en vegetasjonsskjerm mot 
vegen i vest og nord for å skjerme 
industriområdet fra innsyn og dempe 
virkningene i landskapsbildet.  

• Ber om at ROS-analyse følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn.  

 
Planforslaget åpner for industri, håndverk, 
verksted, lager og engrosvirksomhet. Det 
tillates videre fabrikkutsalg av egne varer og 
plasskrevende varehandel. Det åpnes ikke 
for detaljhandel.  
 
Det foreslås vegetasjonsskjerm mot 
fylkesveg i vest og nord.  
 
ROS-analyse er gjennomført og følger 
vedlagt.  

Buskerud fylkeskommune 
Det aktuelle planområdet er tidligere 
registrert av fylkeskommunen i 2011. Det ble 
da ikke funnet automatisk fredet eller nyere 
tids kulturminner, og fylkeskommunen har 
ingen merknader til oppstart til 
reguleringsplanen. Det bør likevel fremgå a 
planen ar dersom det under anleggsarbeid 
fremkommer automatisk fredet kulturminner, 
må arbeidet straks stoppes og 
fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven 
§ 8.  

 
Satt inn krav i reguleringsbestemmelsene om 
at ved funn av fredede kulturminner skal 
anleggsarbeidet straks stanses og 
fylkeskommunen varsles.  

Direktoratet for mineralforvaltning 
Området som foreslås regulert berører 
grusforekomsten Holmevatnet som NGU har 

 
Området foreslås regulert i samsvar formål 
avsatt i kommuneplanens arealdel.  



vurdert å ha liten lokal betydning som 
byggeråstoffressurs. DMF kan se fra flyfoto at 
det har foregått uttak i området, men er for 
øvrig ikke kjent med masseuttaket.  
For forekomster som er vurdert med lokal 
betydning, er det kommunen som må 
prioritere om ressursene skal kunne utnyttes, 
eller om arealene skal benyttes til andre 
formål.  
 
Dersom det skal drives uttak av masser 
innenfor planområdet må det vurderes om 
dette er konsesjonspliktig etter mineralloven.  

 
I henhold til planbeskrivelsen vil 
grusmassene benyttes til oppfylling av 
myrområdet.  

Statens vegvesen 
• De trafikkmessige virkningene av planen 

må dokumenteres nærmere, ved større 
utbygginger kan det være nødvendig med 
en trafikkanalyse. Forholdet til myke 
trafikanter må avklares og evt. endringer 
av veg- og trafikkforhold på fylkesvegene 
må tas med i planområdet.  

• Det kan ikke påregnes noen avkjøring 
direkte fra fv. 40 og det vil trolig være 
behov for utbedring/forsterkning av fv. 
2806.  

• Langs riks- og fylkesveger krever minimum 
8,0/3,0 m utenfor regulert vegkant 
regulert til «annen veggrunn – teknisk 
anlegg».  

• Det må også sørges for tilfredsstillende 
overvannshåndtering fra området, 
inklusive nødvendige kryssinger av riks- og 
fylkesveg.  

• Endringer på vegnettet krever teknisk 
detaljplan som samsvarer med 
vegnormalen.  

• Byggegrense for fylkesveg er henholdsvis 
50 og 15 m.  

 

 
Iht. plandokumentene vil avkjørsel til 
området oppfylle krav for fremkommelighet 
for vogntog og vil med innregulert frisiktsone 
oppfylle vegnormalens krav.  
 
Det er av planfremmer ikke vurdert å være 
trafikkgrunnlag fir å gjøre spesiell 
tilrettelegging for myke trafikanter eller 
kollektivtrafikk som følge av utbyggingen.  
 
Avkjørsel plasseres som i dag mot fv. 2806.  
Regulering til «annen veggrunn» følger 
eksisterende eiendomsgrenser og oppfyller 
krav om 3 m utenfor vegkant iht. 
planbeskrivelsen.  
 
Det er iht. planforslaget ikke nødvendig å 
etablere nye kryssinger av fylkesveg for 
overvannshåndtering fra området, se vedlagt 
VA-plan.  
 
Det er kun utbedring av avkjøring som 
berører fylkesveg. Sikret i bestemmelsene at 
utbedring skal godkjennes av 
vegmyndigheter.  
Byggegrense mot veg satt i henhold til 
gjeldende krav.  

Mattilsynet 
Forutsetter at det lages en VA-plan for 
tiltaket. Det må sikres at vannkilden beskyttes 
mot forurensning, jf. drikkevannsforskriften § 
12.  

VA-plan er utarbeidet, og følger vedlagt 
planforslaget.  

 
Det er ifølge planbeskrivelsen inngått intensjonsavtale om grunnkjøp med berørte grunneiere 
som gjennom dette og brev med varsel om oppstart er orientert om tiltaket. Videre viser 
planbeskrivelsen til at det ikke er berørte naboer utover de som er grunneier. Det er derfor ikke 
krevd ny oppstartsvarsling, selv om det er medgått noe tid siden oppstart av planarbeidet ble 
varslet.  
 



Planforslaget ble oversendt kommunen 26.10.2021. Administrasjonen oversendte 8.11.2021 
tilbakemelding på planforslaget, hvor det ble pekt på flere mangler i planforslaget som måtte 
innarbeides før videre behandling. Dette gjaldt blant annet hensynet til myr og behov for en 
flomutredning. Revidert planforslag ble oversendt kommunen 6.5.2022. Administrasjonen pekte i 
brev av 19.05.2022 på at flere av de tidligere tilbakemeldingen angående VA-planen ikke var svart 
ut eller redegjort for, og ba om at det ble sendt inn en VA-plan som viste at valgt løsning var 
tilfredsstillende gjennomførbar før vi kunne fremme saken til 1. gangs behandling.  
Nytt revidert planforslag ble oversendt kommunen 26.09.2022.  
 

Forhold til overordnet plan 
Kommuneplanens arealdel 2014-2025 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsbebyggelse og delvis til LNF-formål. 
For næringsbebyggelse kan nyetableringer eller vesentlige utvidelse av eksisterende anlegg ikke 
skje før området inngår i en godkjent reguleringsplan. I LNF-områder er det ikke tillatt med 
bygging dersom formålet ikke er knytta til gårdstilknytta næringsvirksomhet.  
 
Arealet angitt i dispensasjonssøknaden i 2012 var iht. planbeskrivelsen gjennomtenkt ut fra 
terrengforhold og planlagt virksomhet. I planforslaget videreføres derfor denne avgrensningen. I 
tillegg er det tatt med en sone på 15 m utenfor næringsarealet for å kunne regulere inn et 
grøntbelte hvor skogdrift og skjøtsel kan styres i noe større grad enn innenfor LNF-formålet.  
 

 
Figur 1 Planområdets avgrensning vist mot kommuneplanens arealdel 2014-2025 

Det kommer frem av planbeskrivelsen at i forhold til kommuneplanen er byggeområdet utvidet 
mot sør ca. 6,5 daa, og redusert mot øst med ca. 3 daa. Samlet sett er det avsatt 77 daa til næring 
i kommuneplanens arealdel (inkl. noe veggrunn), mens byggeområdet i planforslaget er ca. 62 
daa, da deler av utbyggingsområdet i arealdelen i planforslaget er vist som grønnstruktur 
(vegetasjonsskjerm). Omdisponering av LNF-areal til byggeområde begrunnes med ønsket om å 
benytte avgrensing fra dispensasjonssøknad og at det vil bli mindre avvik i arrondering fra 
overordnet plan, når en ved detaljregulering forsøker å finne den mest hensiktsmessige 
avgrensningen. Videre angir kommuneplanens bestemmelser avstand til vassdrag: 
 



 
 
Foreslått regulert næringsareal foreslås ikke nærmere vassdrag enn 50 m.  
 

 

Tidligere kommuneplaner 

Området var i tidligere kommuneplan 2003-2012 avsatt til nåværende byggeområde, med en noe 
større utstrekning enn næringsarealet i gjeldende kommuneplan. I tidligere kommuneplan strakk 
utbyggingsområdet seg delvis ned til fjorden og noe lenger øst. I gjeldende kommuneplan ble 
arealet noe redusert etter innspill fra planfremmer. Endringen i formål fra byggeområde til 
næringsområde ble ikke konsekvensutredet i forbindelse med gjeldende kommuneplan, da det 
var et godkjent byggeområde fra før.  

 
Figur 3 Planområdet i kommuneplan 2003-2012, med noe større utstrekning enn i gjeldende kommuneplan.   

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030: 
Målet til Hol kommune er å skape og tilrettelegge for et mangfoldig arbeids- og næringsliv, og 
samtidig styrke eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i støttenæringer.  
 

Figur 2 Avstand regulert næringsareal til vassdrag



I samfunnsdelen er det nevnt to hovedstrategier for næringsutvikling - én for eksisterende 
næringer og én for nye næringer: 

1. Kommunen skal bidra til å styrke eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping 
i støttenæringer.  

2. Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids- og næringsliv, med utvikling av 
nye næringer og interessant arbeid til alle. 

Aktuelle arealmessige strategier: 
• Hol kommune skal sikre tilgjengelige arealer for næringsutvikling i nye næringer. 

Under langsiktige arealstrategier nevnes i tillegg: 
• Helhetlig planlegging av bolig- og næringsområder skal bidra til å skape gode og 

funksjonelle grendesentrum. Møteplasser og aktivitet i sentrum er derfor viktig for å 
skape levende grender og identitet. 

• Det skal også finnes næringsareal i grendene som egner seg for etablering av 
kontorfellesskap, salgsbedrifter o.l. 

Klima- og miljøkonsekvenser 
Det ligger et myrområde og et tjern innenfor planområdet. Ved første kartlegging i 1975 er det 
ikke registrert hvor dyp myra er, og heller ikke omdanningsgrad. Det er lite vegetasjon og myra 
ligger inneklemt (impediment). Det er naturlig å tro at myra er heller grunn mot vest og dypere 
mot øst. NIBIO har ved periodisk ajourhold av AR5 (Gårdskart) 01.11.21 verifisert at tjernet skal 
være registrert som vann, selv om det er gjengrodd i kantene.  
 

 
Figur 4 Myr vist med lysblå skravur  

En konsekvens av foreslått utnyttelse av planområdet er at myrområdet med vannspeilet, og ca. 
45 daa skrinn skogsmark med furuskog omdisponeres til byggegrunn. Dette vil ha konsekvenser 
for det biologiske mangfoldet lokalt, men det iht. planbeskrivelsen ikke funnet sårbare arter eller 
naturtyper innenfor planområdet. Det er i planbeskrivelsen redegjort for hvordan prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og vektlagt i planforslaget.  

Det er beregnet endring i klimagassutslipp som følge av arealbruksendringen som foreslås. 
Beregningen finner differansen mellom karbonopptak i vegetasjon og jordsmonn før og etter 
endret bruk. 

Samlet effekt av omdisponering av området med avrundet tall = 6250 tonn CO2 over en 20 
årsperiode eller 326 tonn pr. år.  



Helse-/miljø og beredskapsforhold: 
ROS-analyse er gjennomført og vedlagt. ROS-analysen identifiserer følgende faresituasjoner: 
 
• Flom i vassdrag 
• Håndtering overvann/forurensning fra overvann 
• Trafikksikkerhet 
• Drikkevannskilde 
• Brann og eksplosjonsfare 
 
Flom i vassdrag 
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområder for flom fra vassdrag. Det er utarbeidet 
en flomfarevurdering, og faresoner er vist som hensynssoner i kart. Flomfarevurderingen viser at 
det kun er mindre areal oppover langs fv. 40 som berøres av faresone, dette er hovedsakelig 
foreslått regulert til grønnstruktur hvor det ikke tillates bebyggelse.  
 

 
Figur 5 Faresone for flom vist i forslag til plankart 

 
Overvann  
Området er relativt flatt i dag, med drenerende grusmasser og er ikke spesielt utsatt for flom fra 
overvann. Langs fv. 2806 er det en rekke stikkrenner som leder flomvann fra lia ovenfor og 
veggrøft inn mor området. Ved intensiv nedbør og/eller brå snøsmelting kan området utsettes for 
mye overvann som må håndteres. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at internt 
overvann skal skilles fra eksternt overvann, og det er krav om at løsninger for 
overvannshåndtering skal være ferdig opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse til ny 
næringsbebyggelse. Det er også avsatt areal i plankartet til fangdam for rensing av overvann fra 
industriområde.  
 
Trafikkforhold 
Adkomstveg til planområdet er i kommuneplanen vist fra fv. 40. Planforslaget foreslår imidlertid 
at atkomsten er fra eksisterende adkomst til området fra fv. 2806. Statens vegvesen har i sin 
merknad til oppstartsvarselet uttalt at det ikke kan påregnes noen direkte avkjørsel fra fv. 40, og 
at det trolig vil være behov for utbedring/forsterking av eksisterende adkomst før videre utvikling 
av området. Det er i forslag til reguleringsbestemmelsene stilt krav om at før det kan gis 
igangsettingstillatelse til ny næringsbebyggelse innenfor planområdet, skal regulert vegkryss være 
utformet iht. vegnormalens krav (Håndbok N100). Detaljtegninger skal godkjennes av 
vegmyndighetene.  



 
Utvikling av næringsområde vil føre til økt trafikk i Bruvoll-krysset. Iht. ROS-analysen er trafikken i 
området svært moderat. Med utgangspunkt i Vegdirektoratets håndbok 146 er det beregnet 2-3 
bilturer pr. 100 m2 bygg for virksomheter som muliggjøres gjennom planforslaget. 
 
Krysset mellom fv. 40 og 2806 ligger i en kurve hvor farten på fv. 40 naturlig er redusert. Fra fv. 
2806 er det iht. ROS-analysen tilfredsstillende siktforhold i begge retninger. Eksisterende 
avkjøring vil dimensjoneres slik at lastebil/vogntog kan kjøre ut og inn i avkjøringen uten å måtte 
vente på tur. Sårbarhet ift. ulykker er spesielt knyttet til økt trafikk på avkjøring fra fv. 2806, og i 
krysset mellom fv. 2806 og fv. 40. Det er her farten og skadepotensialet er størst. Planforslaget 
vurderer at trafikksikkerhet i området er ivaretatt med gjennomtenkt plassering og utforming av 
avkjøring mot offentlig veg. Opparbeidelse i henhold til vegnormalens krav er sikret gjennom 
bestemmelser og plankart.  
 
Viken fylkeskommune har siden oppstartsvarselet overtatt ansvaret for fylkesvegene. 
Administrasjonene har tidligere oversendt utkast av planforslaget med vegtegninger til 
fylkeskommunen, men det er ikke mottatt svar. Administrasjonen forutsetter derfor at 
fylkeskommunen uttaler seg til de aktuelle delene av planforslaget ved offentlig ettersyn.  
 
Sikring av drikkevannskilde 
Det er etablert en borebrønn i fjell sør for fv. 2806 i nordre del av planområdet. Ifølge 
planforslaget kan vannkilden forsyne både planområdet og boliger i nærheten. Godkjenning av 
borebrønn etter drikkevannsforskriften stiller krav til sikting av terrenget rundt, blant annet for at 
brønnen ikke skal forurenses med overflatevann. Spesielt er dette viktig for en borebrønn som 
ligger innenfor et regulert industriområde. Det er i forslag til reguleringsbestemmelser satt krav at 
planer for vannforsyning må være godkjent av Mattilsynet før det kan gis rammetillatelse til ny 
bebyggelse med behov for innlagt vann. Videre er det innenfor formålet Vannforsyningsanlegg 
foreslått bestemmelser som sikrer at høydenivå for planerte industritomter skal ligge minimum 4 
m lavere enn overflatenivå ved borebrønn. Vedlagt VA-plan viser øvrige løsninger knyttet til vann 
og avløp. 
 
Sikkerhet mot brann 
Området ligger ca. 15 km fra brannstasjon. Næringsområdet ligger mellom 100 og 300 m fra åpen 
vannkilde. Området bør imidlertid også ha brannreservoarer slik at nok slukkevann er raskt 
tilgjengelig. Dimensjonering av dette må tilpasses bebyggelsen som til enhver tid skal etableres på 
området. Dette styres gjennom kravene i teknisk forskrift. Det er i forslag til bestemmelser sikret 
at det skal dokumenteres tilstrekkelig brannvannsdekning for aktuelle bygg i henhold til TEK før 
det kan gis rammetillatelse til ny næringsbebyggelse. I VA-planen fremgår det at innenfor areal 
avsatt til vannforsyning skal monteres et brannvannsbasseng på 180 m3 og at brannvannsuttak 
skal plasseres sentralt i byggeområde ved veg. Avkjøring og atkomstveg er dimensjonert for 
vogntog.  
 
Høgspentlinje 
Det krysser en høgspentlinje gjennom planområdet, denne er avmerket med hensynssone i 
forslag til plankart med tilhørende bestemmelser. Dersom luftstrekket legges i bakken, faller 
fareområdet bort.  
 
Støy 
Planområdet ligger i et spredtbygd område med få boliger og lite bebyggelse ellers. Fylkesvegene 
er aktuelle støykilder for planområdet, men det foreslås ikke ny støyømfintlig bebyggelse i 
planforslaget. Retningslinjene for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442) vil gjøres 
gjeldende dersom det etableres støyende virksomheter på området i forhold til de boligene som 
ligger i nærhet til planområdet. Det er i forslag til reguleringsbestemmelser stilt krav om 



dokumentasjon på at grenseverdiene i retningslinjene ikke overskrides for omkringliggende 
boliger ved søknad om rammetillatelse for ny næringsbebyggelse.  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen kjente for Hol kommune.  

Vurdering 

Byggegrense mot veg 
Byggegrense er satt 50 m fra fv. 40 og 15 m fra fv. 2806, som er en mindre trafikkert fylkesveg. 
Forslag til reguleringsbestemmelser åpner for at det innenfor regulert byggegrense kan etableres 
skjermingsvoller, avskjæringsgrøfter, veg, fangdam og infiltrasjonsanlegg. Administrasjonen har 
ingen merknader til foreslåtte byggegrenser, og legger til grunn at Viken fylkeskommune vil uttale 
seg til dette ved offentlig ettersyn.   
 
 
 
Flom 
Området ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom. Det er derfor utført en mer detaljert 
flomfarevurdering for avklaring av reell flomsone for flom fra Skurdalselva i henhold til gjeldende 
krav til sikkerhet mot naturfare i TEK17. Flomsonekart viser at kun en mindre del av planområdet 
ligger innenfor faresone for 200-årsflom. Dette er vist som hensynssone i forslag til 
reguleringskart. Det følger av retningslinjene i gjeldende kommuneplan at det ikke er tillatt med 
etablering av nye bygninger, inkludert næringsbygg, langs vann og vassdrag lavere enn nivået på 
en 200års-flom, med mindre det blir utført tiltak som sikrer nye bygninger mot flom. Det er i 
forslag til reguleringsbestemmelser stilt krav om at bebyggelse og installasjoner som ikke tåler 
oversvømmelse skal ha en minimum gulvhøyde på kote 783 moh, som er over flomnivået for 
200års-flom. 
 
Detaljering av planforslaget 
Administrasjonen har i tidligere tilbakemeldinger på planforslaget bedt om at det i større grad 
detaljeres tomteinndeling, adkomst til tomtene, kjøreveg o.l i planområdet. Noe av dette er 
imøtekommet i forslaget som legges frem til 1. gangs behandling, det er for eksempel satt et tak 
på inntil 10 nye tomter innenfor området, men forslag til plankart viser ikke tomteinndeling. Det 
er ifølge planbeskrivelsen ønskelig å ha plankartet fleksibelt i forhold til størrelse og utforming av 
tomter. Det er derfor bare avkjøring til fylkesvegen og første del av adkomstvegen inn i området 
som er regulert i detalj, i tillegg til plassering for borebrønn for drikkevannsforsyning, trafo og 
avsatt område for infiltrasjonsanlegg og fangdam.  
 
Planfremmer ønsker ikke å detaljere området mer enn nødvendig, da det anses som nødvendig å 
ha frihet til å inndele området i små eller store tomter alt ettersom hvilke arealbehov etablerere 
måtte ha. Fravær av detaljering av veger gjennom planområdet begrunnes også med dette. Det er 
likevel satt en begrensning i antall nye tomter i bestemmelsene, samt at det er satt en 
begrensning på antall m2 BRA som tillates innenfor området etter tidligere tilbakemeldinger fra 
administrasjonen.  
 
Gjennom forslag til reguleringsbestemmelser åpner planforslaget for blant annet industri, lager, 
engrosvirksomhet, verksted og entreprenør-/håndverksbedrifter. Videre åpnes det for 
fabrikkutsalg av egenproduserte varer og plasskrevende varehandel, som f. eks 
biler/motorkjøretøy, landbruksmaskiner og trelast.  
 
Det fremgår ikke av reguleringsbestemmelsene noen begrensning på de ulike formene for 
næring, slik at planen også åpner for at hele området kan benyttes til eksempelvis lager. 



Administrasjonen har forståelse for planfremmers ønske om fleksibilitet i planen, men vil også 
synliggjøre at dette gjør det mindre forutsigbart hva som kan komme innenfor planområdet.  
 

 
Figur 6 Skissert løsning vist på forslag til plankart.  

 
Ivaretakelse av myr/våtmark 
Terrenget innenfor planområdet består av morenehauger med grov grus og et myrområde med 
tilhørende tjern. NIBIO har verifisert at tjernet skal være registrert som vann, selv om det er 
gjengrodd i kantene. For et egnet terreng for industritomter er det planlagt å senke de høyeste 
moreneryggene og benytte stein og grus herfra til å fylle opp myrområdet øst i planområdet.  
 
Administrasjonen har tidligere gitt tilbakemelding om at myrarealet bør tas ut av byggeområde, 
og at planforslaget bør redegjøre for tilstanden og status for vanndammen og myra, samt 
hvordan planforslaget vil påvirke disse og vassdrag generelt i kommunen dersom det skal foreslås 
som næringsareal. Det er i planbeskrivelsen som legges frem til behandling vist til at myrarealet 
er grovt kartlagt med hensyn til beregning av torvmasse/myrjord som blir berørt ved en 
opparbeidelse av området. Det totale arealet med myr innenfor planområdet er ca. 12 daa, 
hvorav området med vannspeil utgjør ca. 6 daa. Det er gravd noen prøvesjakter i området for å 
anslå myrdybden. I det dypeste området med vannspeilet er myra ca. 3 m dyp. I de tørre delene 
er dybden under 1 m. Omdanningsgrad er ikke kjent.  
 
Myrarealer er karbonrike, og er viktige i et klimagassperspektiv. Jo dypere myra er, jo større er 
karbonlageret. For å kunne benytte myr til byggeområder må massene skiftes ut. Dette vil frigjøre 
store mengder karbon som er bundet opp i myra. Arealene kan også fungere som naturlige 
fordrøyningsbasseng og kan ha et rikt biologisk mangfold. Natur som våtmark og myr kan også 
dempe effektene av klimaendringene og er viktige å sikre i arealplanleggingen. Det er ikke 
kartlagt for naturmangfold innenfor myrområdet i innsendt planforslag. Det er vist til en biologisk 
kartlegging på andre siden av vassdraget (ved skytebanen), som antas å ha tilsvarende naturtype 
som planområdet. Det kommer frem av planbeskrivelsen at det innenfor området ved 
skytebanen finnes en tilsvarende grunn myrdam. Denne er vurdert å ha en viss verneverdi «… 
slike fiskeløse dammer huser ofte et rikt, men trivielt, artsmangfold av ferskvannsinsekter». 
Området ved skytebanen ligger ca. 500 m fra planområdet. Ifølge planbeskrivelsen har vegetasjon 
og naturgrunnlag liten variasjon langs Skurdalsvassdraget, og det antas sannsynlig at de samme 
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artene finnes i planområdet som i det kartlagte området ved skytebanen, uten at dette er kartlagt 
innenfor det aktuelle planområdet.  

For planfremmer er det imidlertid viktig at hele området avsatt til næring i kommuneplanen kan 
benyttes, også det arealet som består av myr. Ifølge planbeskrivelsen vil det gi en tilnærmet 
massebalanse i området, og sørge for at næringsparken har en størrelse som kan bli en 
næringsklynge med et miljø av flere bedrifter. Dersom myrområdet med buffersone tas ut av 
byggeområdet, vil halvparten av næringsarealet utgå. Det gjenliggende arealet mellom myr og 
fylkesveg vil ifølge planfremmer ikke ha egnet arrondering som industritomter. Administrasjonen 
har forståelse for dette, og ønsket om å utvikle et næringsområde i Skurdalen. Et større 
næringsareal vil også kunne gi flere arbeidsplasser, og anses som positivt for kommunen. Det 
henstilles fra planfremmers side at det i denne saken må legges stor vekt på samfunnsinteressene 
i saken. Tilrettelegging av en næringspark i Skurdalen vil ifølge planfremmer bidra til å oppfylle 
flere av målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel, som f. eks vekst i folketallet, variert 
arbeidsmarked og det å ta hele kommunen i bruk. Administrasjonen er ikke nødvendigvis uenig i 
dette, med vil i den sammenheng peke på at kommuneplanens arealdel i hovedsak er en 
grovmasket plan, og at det er meningen gjennom utarbeidelse av en detaljreguleringsplan å se 
nærmere på detaljene. Det er også tydeligere nasjonale føringer knyttet til ivaretakelse av myr og 
våtmarksområder i dag enn hva som var tilfellet da gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014.  
 
Rådmannens anbefaling: 
Det er i tråd med statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning å bevare naturbaserte løsninger slik som eksisterende våtmarker. Planer skal 
videre ta hensyn til behovet for åpne vannveier og overordnede blågrønne strukturer. 
Administrasjonen vil generelt fraråde bygging på myr. I denne saken spesielt foreligger det heller 
ikke tilstrekkelig kartlegging av våtmarksområdet, som gjør det uklart hvilke konsekvenser det vil 
å ha bygge ned myrarealet. Det er viktig at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å kunne 
avveie de ulike verdiene og interessene i området når kommunen skal ta stilling til fremtidig 
arealbruk. Av hensyn til at våtmark som har flere funksjoner, bør det ikke detaljreguleres til 
byggeområde. Myra og vannet bør ikke dreneres direkte eller indirekte, av hensyn til miljø- og 
naturverdier som ikke er kjent pr. i dag, og av hensyn til at myr lagrer mye karbon. Med bakgrunn 
i dette ser ikke administrasjonen at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne anbefale at 
myra og våtmarksområde innenfor planområdet avsettes til byggeformål.  
 
Etter administrasjonens vurdering bør myr- og våtmarksområdet sikres som en del av 
grøntområdene i planen og ivaretas gjennom LNF-formål. Dette vil også medføre at mindre areal 
avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel omdisponeres til næringsformål.  
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