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1. INNLEDNING 

Gunnar Holth Grusforretning AS (GHG) gir innspill til kommuneplanens arealdel for utvidelse av 
Nes pukkverk – Folbergåsen på eiendommene gnr/bnr 153/1 og 153/2. Grunneierne er informert 
om innspillet og har stilt seg positive. 
 
Utgangspunktet for innspillet er et ønske om å utnytte ressursen i et område hvor det allerede 
foregår uttak av masser. Det er behov for masser i området, og det er en fordel å utvide 
virksomheten i tilknytning til eksisterende inngrep, fremfor å gå inn i uberørte områder.  
 

2. DAGENS UTTAK 

Dagens uttak er regulert gjennom reguleringsplan for Nes pukkverk, vedtatt 26.02.2002. 
Direktoratet for mineralforvaltning har tildelt uttaket driftskonsesjon etter Mineralloven. 
 
Uttaket er Nes kommune sitt eneste uttak av fjell og leverer til prosjekter i kommunen og 
nærområdet for øvrig. Uttaket ligger sentralt plassert i nærheten til Årnes. Området rundt er 
spredt bebygd med forholdsvis få boliger og adkomsten har et oversiktlig trafikkbilde.  
 

 

Figur 1 Ortofoto av dagens situasjon i uttaket, utklipp fra norgeibilder.no0F

1  

 
1 https://norgeibilder.no/ 

https://norgeibilder.no/
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Det er i dag et snitt på 5-6 ansatte i uttaket i tillegg gir uttaket ringvirkninger for sysselsetting i 
andre bedrifter som f.eks. transport, maskinentreprenør osv. Uttaket leverer i dag årlig 
gjennomsnittlig 250.000 tonn masse, dvs. 8500 biler. 
 
GHG har startet med en istandsetting av endelig bruddvegg mot øst ved at det tippes på masser 
til en skråning som etter hvert vil bli revegetert. Det foregår kontinuerlig målinger av støy og støv 
for å sikre at uttaket forholder seg til grenseverdiene i forurensningsforskriftens kap. 30.  
 

 

Figur 2 Gjeldende reguleringsplan 

 

  



Rambøll - Innspill til kommuneplanens arealdel 

 

  
 

4/11 

3. ØNSKET UTVIDELSE 

3.1 Uttaksområde 
GHG har sett på muligheten for å utvide dagens uttak mot sør. Det er gjort en vurdering av at 
dette er den beste utvidelsesretningen basert på følgende: 

• Mot vest ligger det en markert terrengrygg som også skjermer uttaksområdet mot Årnes, 
det er ikke ønskelig å berøre dette markerte landskapselementet.  

• I øst vil en raskt komme i konflikt med dyrka mark og eksiterende høyspentledning, dette 
er heller ikke ønskelig.  

• Ved å gå sørover og holde igjen en god skjerm på 50-60 meter mot dyrka marka, berøres 
ingen vesentlige interesser og en vil fortsatt ha et uttak som er skjermet rundt det hele.   

 
Dagens regulerte uttak har et areal på 235 daa, utvidelsesområdet vil kunne ha et areal på opp 
mot 140 daa. Volum vil avhenge av bunnkote og mer detaljert avgrensning. Foreløpige 
beregninger viser et potensiale på ca. 2-3 mill. faste m3. I tillegg er det en mulighet for å gå ned 
til en dypere bunnkote i eksisterende brudd, som potensielt kan utløse 1-1,5 mill. faste m3. 
 

 

Figur 3 Området som spilles inn til kommuneplanens arealdel 

 
Kvaliteten på steinen i området er god og massene benyttes til betong og anlegg- og 
anleggsformål. Massene fra uttaket har EDP-sertifikat. Steinen i utvidelsesområdet antas ha 
samme kvalitet.  
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3.2 Massehåndtering og gjenvinning 
Fremover ønsker GHG å satse på mer på massehåndtering og gjenvinning i Folbergåsen. For å ha 
en bærekraftig massehåndtering er det viktig å gjenvinne mer av alle typer masse for å sikre 
sirkulær økonomi. Det er et stort behov for mottaksplasser for masse i Oslo-området og ved 
utvidelse vil Nes Pukkverk både ha tilstrekkelig med areal for å kunne gjenvinne masse og 
samtidig ha arealer og nytte av å ta imot ikke-gjenvinnbare masser for deponering. 
 

3.3 Etterbruk 
GHG tenker langsiktig i sin bruk av området, men ser at etterbruken av området kan romme ulike 
formål fra LNF-område til andre typer næring, bolig osv. Etterbruken bør fastsettes senere når det 
er aktuelt å ta i bruk området til annen bruk.  
 
Med tanke på etterbruk ser også GHG at potensiale for at deler av området mot nordøst, bak 
dagens lagertelt har et potensiale for å kunne planeres og istandsettes som dyrka mark innenfor 
forholdsvis få år. I dette området lagres det i dag 0-stoff som har et svært begrenset 
bruksområde, men som egner seg for planering under dyrka mark. GHG ønsker derfor å se på 
muligheten for å planere området som er skissert på figuren under for å kunne tilføre matjord og 
tilrettelegge for ny dyrka mark.  
 

 

Figur 4 Skissert område for mulig tilbakeføring til dyrka mark 
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4. REGISTRERINGER I OG RUNDT OMRÅDET 

4.1 Kulturminner 
I Riksantikvarens base Askeladden er det ingen registrerte automatisk fredete kulturminner i 
området. 

4.2 Naturmangfold 
Det er ingen registreringer i naturbase innenfor dagens uttak eller i området for ønsket utvidelse 
av uttaket. Rett nord for dagens uttaksområde er det en registrering av den nær truede 
Purpurengmåler (insekt).  
 
I Glomma er det registrert elvemusling (grå skravur på figuren under) og øst og vest for området 
(grønnskravur på figuren under) er det registreringer av naturtypen ravinedal. Ingen av disse vil 
bli påvirket av dette arealinnspillet.  
 

 

Figur 5 Utklipp fra Miljødirektoratets naturbase 1F

2 

 
2 Naturbase kart (miljodirektoratet.no) 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
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Helt sør i utvidelsesområdet er det registrert ei myr, med et areal på 13,2 daa. Myra er registrert 
som grunn myr, med ikke nøysom vegetasjon og sterkt omdannet i øvre sjikt. Nærmere 
vurderinger av konsekvensen ved å inkludere myra inn i uttaksområdet bør tas i forbindelse med 
reguleringsplan.  
 

 

Figur 6 Utklipp fra kilder.nibio.no2F

3 som viser myrinformasjon 

  

 
3 https://kilden.nibio.no/ 

https://kilden.nibio.no/
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4.3 Friluftsliv 
Deler av dagens uttak og området for foreslått utvidelse er en del av det kartlagte 
friluftslivsområdet Eievarden, registrert med verdi svært viktig. Området som berøres av dette 
arealinnspillet ligger i ytterkant av området og er i dag påvirket av eksisterende pukkverk i drift.  
 

 

Figur 7 Utklipp fra Miljødirektoratets naturbase 3F

4 

 
  

 
4 Naturbase kart (miljodirektoratet.no) 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
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4.4 Landbruk 
Utvidelsesområdet er i dag er skog med lav og middels bonitet. Deler av området er registrert 
som dyrkbart.  
 
Dagens uttak ligger omkranset av skog, men med fulldyrka jord på alle kanter rundt der igjen. 
 

 

Figur 8 Utklipp fra kilden.nibio.no4F

5 som viser bonitet og dyrkbar mark (rød skravur) 

 

  

 
5 https://kilden.nibio.no/  

https://kilden.nibio.no/
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5. VIDERE PLANER 

5.1 Reguleringsplan 
Dersom området avsettes til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel ønsker Gunnar Holth 
Grusforretning AS å starte opp en reguleringsplan for utvidelsen.  
 
I en reguleringsplanprosess vil en se nærmere på virkninger av planen og aktuelle tema i 
konsekvensutredning er da: 

• Landskapsbilde 
• Naturmangfold 
• Forurensning – Støy, støv og avrenning 
• Landbruk 
• Friluftsliv 
• Trafikk og transport 
• Sysselsetting 
• Behov for masse  
• Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
 

5.2 Driftskonsesjon 
Dersom utvidelsen av uttaket blir regulert kreves det ny søknad om driftskonsesjon i tråd med 
mineralloven for å inkludere utvidelsen. Det er direktoratet for mineralforvaltning som vil 
behandle søknaden. Som vedlegg til driftskonsesjonen skal det bl.a. utarbeides en driftsplan. 
Driftsplanen vil gi detaljene rundt driften av uttaket: inndeling i etapper, driftsretning, rekkefølge 
på uttak osv.  
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