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Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til
Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen med følgende endringer:
-

-

-

Sikres i bestemmelsene at avkjøringen dimensjoneres for lastebil med hjørneavrundinger
ikke mindre enn R=9
Presisere i bestemmelsene at eksisterende avkjørsel stenges før området tas ytterligere i
bruk.
Opparbeiding av støyvoll settes som rekkefølgekrav og sikres med den høyden som
støyrapporten tilrår.
Tydeliggjøre bestemmelsenes pkt. 4.3. og 4.4 slik fylkesmannen tilrår.
Endre formulering i bestemmelsenes pkt. 4.5 slik DMF tilrår.
Innarbeide i bestemmelsene at aktiviteten skal begrenses ved vindstyrke og retning som kan
føre med seg plager i form av støv.
Sikres i bestemmelsene hvordan istandsetting og ferdigstillelse av endt masseuttak skal
utformes og at det ikke deponeres masser som medfører en forurensningsfare for
etterbruken som landbruksformål. Detaljer tilknyttet etterbruken som LNF utdypes nærmere
i planbeskrivelsen.
Estimat av volum og omtale av tilgang og type masser, hva de er tenkt brukt til,
finstoffproblematikken samt begrunnelse for valgt maksimal helning på uttakets skråninger
innarbeides i planbeskrivelsen slik DMF tilrår.
Innarbeide bestemmelse om sikring av området med gjerder.
Regulere inn vegetasjonsskjerm i øst og vest for å sikre vegetasjonsskjerm under hele
masseuttakets levetid.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2020 sak 17/20
Behandling
Saksordfører: Elin Bondli
Votering
Utvalg for plan og utvikling sin innstillig ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til
Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen med følgende endringer:
-

Sikres i bestemmelsene at avkjøringen dimensjoneres for lastebil med hjørneavrundinger
ikke mindre enn R=9
- Presisere i bestemmelsene at eksisterende avkjørsel stenges før området tas ytterligere i
bruk.
- Opparbeiding av støyvoll settes som rekkefølgekrav og sikres med den høyden som
støyrapporten tilrår.
- Tydeliggjøre bestemmelsenes pkt. 4.3. og 4.4 slik fylkesmannen tilrår.
- Endre formulering i bestemmelsenes pkt. 4.5 slik DMF tilrår.
- Innarbeide i bestemmelsene at aktiviteten skal begrenses ved vindstyrke og retning som kan
føre med seg plager i form av støv.
- Sikres i bestemmelsene hvordan istandsetting og ferdigstillelse av endt masseuttak skal
utformes og at det ikke deponeres masser som medfører en forurensningsfare for
etterbruken som landbruksformål. Detaljer tilknyttet etterbruken som LNF utdypes nærmere
i planbeskrivelsen.
- Estimat av volum og omtale av tilgang og type masser, hva de er tenkt brukt til,
finstoffproblematikken samt begrunnelse for valgt maksimal helning på uttakets skråninger
innarbeides i planbeskrivelsen slik DMF tilrår.
- Innarbeide bestemmelse om sikring av området med gjerder.
Regulere inn vegetasjonsskjerm i øst og vest for å sikre vegetasjonsskjerm under hele masseuttakets
levetid.
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