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Kalplassen fjelltak - Reguleringsplan til 1. gangs behandling 
 
Vedlegg: 
21.01.2021 Detajregulering_Kalplassen_fjelltak_11082020 273860 
21.01.2021 20200811_Bestemmelser 273862 
21.01.2021 Planbeskrivelse_Kalplassen fjelltak_11082020 273863 
21.01.2021 20200817_ROS_Kalplassen fjelltak 273864 
12.01.2021 Kalplassen fjelltak_KU forurensning_14052018 273865 
12.01.2021 Kalplassen fjelltak_støykartlegging_08052018 273866 
12.01.2021 Kalplassen fjelltak_oversiktskart støy_29062018 273867 
12.01.2021 Kalplassen fjelltak_utredning støv_31012018 273868 
12.01.2021 Kalplassen fjelltak_vibrasjonsmålinger_11052018 273869 
12.01.2021 Kalplassen fjelltak_naturmangfoldrapport_02122017 273870 
21.01.2021 20210112_Sosi-kontroll 273872 
21.01.2021 20180831_Etappe-kart 273875 
12.01.2021 Kalplassen fjelltak_profiler_03102018 273876 
12.01.2021 Kalplassen fjelltak_volumberegning_04102018 273877 
21.01.2021 Kalplassen fjelltak_bakgrunnsmateriale 274224 
 
Bakgrunn for saken: 
I denne saken skal planutvalget avklare om forslag til reguleringsplan for Kalplassen fjelltak 
skal legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Tidligere behandling: 
Kommunestyret sak 073/17, 23.11.2017: Fastsetting av planprogram 
 
Dispensasjoner: 
Planutvalget sak 018/15, 16.04.2015: Dispensasjon for drift 
Planutvalget sak 025/17, 20.04.2017: Forlengelse av dispensasjon 
Delegert sak 076/18, 16.03.2018: Forlengelse av dispensasjon 
Delegert sak 072/19, 29.03.2019: Forlengelse av dispensasjon 
 
Historikk: 
Kalplassen fjelltak ble etablert i 1987, med da uttak av masser på ca. 20-25.000 m³ per år. I 
2015, i sak 018/15, fikk Veidekke Industri AS innvilget dispensasjon for et asfaltverk til 
produksjon av ferdig asfaltmasse, med vilkår om blant annet å utarbeide reguleringsplan. 
Asfaltverket ble installert i 2016. Fra da av har uttaket av masser økt betraktelig med et årlig 
uttak på ca. 40-60.000 m³. Årsaken til veksten er salg til veibygging og veivedlikehold, hvor 
kundegrunnlaget i hovedsak er Valdres, øvre deler av Hallingdal og Numedal. 



 
28.10.2016 ble det avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeid mellom forslagsstiller og 
kommunen, i tråd med vilkårene i dispensasjonen gitt i 2015. Plankonsulenten meldte 
oppstart av planarbeid den 17.08.2017.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning – nåværende, LNFR og 
kombinert bebyggelse og anlegg – framtidig. Fordi forslaget til utvidelse er godt utenfor 
arealet avsatt til masseuttak i kommuneplanen, er forslaget delvis i strid med 
kommuneplanens arealdel. På denne bakgrunn ble det utarbeidet et planprogram med 
konsekvensutredning, som ble vedtatt i kommunestyret i sak 073/17.  
 
Kommunen mottok første planforslag høsten 2018. Pga. kapasitet fikk ikke planavdelingen 
gitt tilbakemelding på planforslaget før 24.02.2020. Kommunen mottok et revidert planforslag 
fra plankonsulenten den 08.11.2020. 
 
Det er gitt forlenget dispensasjon for drift av massetaket frem til reguleringsplanen evt. er 
vedtatt, men ikke lenger enn til 01.04.2022. 
 
Saksopplysninger: 
Plan og Oppmåling Valdres og Natur, Plan og Utvikling har på vegne av Valdres Pukkverk 
AS og Veidekke Industri AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Kalplassen fjelltak, 
gbnr. 87/1. For å sikre adkomst via Kalplassvegen inngår også mindre deler av 
eiendommene gnr. 87/bnr. 3 og 5 til planområdet. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for videre drift av fjelltaket, asfaltproduksjon og 
nødvendig infrastruktur. Planforslaget legger opp til areal for steinbrudd og masseuttak, 
kontor, kjøreveg, vegetasjonsskjerm og skogbruk. 
 
Planområdet ligger ca. 2 km. sør for Leira. Adkomst er fra E16. Mellom E16 og planområdet 
ligger Kalplassen næringspark, omregulert i 2019 (tidligere Nordeng). Planområdet ligger ca. 
750 meter opp fra Begnavassdraget og Fløafjorden. Strekningen ned til vassdraget består av 
skog. Nærmeste boligbebyggelse ligger ca. 150 m. i luftlinje fra fjelltaket. Statens vegvesens 
kontrollstasjon ligger på motsatt side av E16 ca. 500 meter nord for planområdet.  
 
Dagens masseuttak er på ca. 85 daa, og ligger på kote 391-421 moh. Planområdet ligger på 
kote 370-422 moh. Totalt er planområdet på ca. 204 daa. Det fremtidige uttaket er beregnet 
til å gi ca. 2.700.000 m³ knuste masser. Det legges i planen opp til at masser vil bli tatt ut i tre 
driftsfaser. Beskrivelse av dette kan leses i kapittel 5 i planbeskrivelsen s. 31-33. Til info. er 
det krav om driftsplan ved masseuttak som dette. Driftsplanen skal sendes til og godkjennes 
av Direktoratet for mineralforvaltning.  
 
Dersom det tas ut 60 000, 75 000 eller 100 000 m³ hvert år, vil uttaksperioden være 
henholdsvis 45, 36 og 27 år fram i tid.  
 
 
Vurdering: 
Planmaterialet er omfattende og består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-
analyse, profiler (etappeplan), volumberegning, og rapporter; naturmangfoldrapport, 
konsekvensvurdering av forurensning til vann og grunn, støykartlegging, utredning av 
støvflukt, og vibrasjonsmålinger. 
 
Kommunens oppgave i forhold til reguleringsplanarbeidet er å påse om ønsket arealbruk kan 
godkjennes, og om planforslaget holder seg innenfor nasjonale og lokale lover og 
retningslinjer. Direktoratet for mineralforvaltning skal behandle driftsplanen. Driftsplanen 
forklarer hvordan uttaket skal foregå, hvordan uttaksområdet skal avsluttes og istandsettes, 
og hvilke sikringstiltak som skal gjennomføres i driftsperioden og etter avsluttet drift. I tillegg 
til dette er det lovfestede krav til produksjon av pukk, grus, sand og singel som skal ivaretas i 



henhold til forurensningsforskriften kap. 30.  
 
Administrasjonen vurderer at konsekvensene av fjelltaket er størst for de nærmeste 
naboene. Masseuttak innebærer støy, både ved sprengning, knusing og pigging, samt ved 
daglig drift og transport. Nærmeste nabo til Kalplassen fjelltak ligger i luftlinje ca. 150 m. fra 
fjelltaket, mellom E16 og gang- og sykkelvegen. Det er naturlig at denne naboen, med flere, 
vil bli særlig berørt av tiltaket.  
 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn innspill fra naboer til fjelltaket. De skriver 
at de ikke ønsker utvidelse av uttaket pga. svevestøv, støy og forurensning. De skriver blant 
annet at støv fra uttaket legger seg på hus og natur, og at spesielt store salver medfører 
høye smell, husristing og skremmer dyr. 
 
Det er utarbeidet både støy- og støvrapport som grunnlag for reguleringsplanforslaget. 
Støyrapporten viser at dagens uttak gir det høyeste støynivået i den planlagte driftsperioden. 
Støyen vil reduseres når uttaket kommer lenger ned i terrenget. De dager hvor det jobbes 
med boring og pigging i tillegg til vanlig drift med knusere og asfaltverk vil gi størst 
støybelastning på omkringliggende boliger og fritidsboliger. Rapporten viser at slike 
driftsdager vil gi overskridelse av grenseverdiene for flere boliger, og at tiltak her må 
iverksettes, bl.a. åpningstider / driftstider og skjermende tiltak. Administrasjonen mener at 
dette er ivaretatt i reguleringsplanens forslag til bestemmelser, og påpeker samtidig at dette 
er krav som tiltakshaver uansett må forholde seg til gjennom forurensningsforskriften. 
 
Det er også utarbeidet rapport om støvflukt. Denne konkluderer med at de nasjonale 
grenseverdiene for PM10 ikke overskrides. Dette med forbehold om enkelte faktorer, slik 
som klima. I reguleringsplanforslagets bestemmelser er det innarbeidet at det skal 
iverksettes tiltak for å hindre spredning av støv, og at slike tiltak skal inngå i driftsplanen. 
 
I hht. konsekvensvurdering av forurensning til vann og grunn vil det generelt være økt fare 
for forurensning på grunn av maskinelt utstyr og drivstoff. Det anbefales derfor at det blir 
etablert et sedimentasjonsbasseng med lukket utløp. Dette er blitt fulgt opp i 
reguleringsbestemmelsene § 5.1. Administrasjonen er usikker på om bestemmelsen heller 
bør stå som rekkefølgebestemmelse, og / eller om dette blir fanget opp i driftsplanen. 
Administrasjonen ber om at direktoratet for mineralforvaltning og / eller Statsforvalteren gir 
en tilbakemelding på dette i deres høringsuttalelse til planforslaget. 
 
Det er ellers gjennomført registrering og konsekvensvurdering av miljøverdier ved drift av 
Kalplassen fjelltak. Det er blant annet registrert forekomster av mjuktjafs rett utenfor 
planområdet. Inngrep i naturtypene vurderes til å ha liten – middels konsekvens. Det gjøres 
noen grep for å sikre naturtypene så godt det lar seg gjøre i forhold til aktiviteten. Det legges 
opp til en vegetasjonsskjerm mot blant annet de registrerte forekomstene av mjuktjafs, og det 
er lagt inn bestemmelser som sikrer at snauhogst ikke tillates.   
 
Høsten 2020 lanserte NVE et nytt aktsomhetskart for flom. Dette er et nasjonalt datasett som 
viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Det reviderte aktsomhetskartet avviker i 
flere områder vesentlig fra aktsomhetskartet som forelå tidligere. Gjeldende nasjonale 
aktsomhetskart viser et aksomhetsområde for flom sørøst i planområdet på Kalplassen 
fjelltak, i hovedsak innenfor arealformålområde G4 – grønnstruktur. Av det administrasjonen 
kjenner til, så lå ikke dette området inne i det nasjonale aktsomhetskartet før høsten 2020. 
Dette er sannsynligvis årsaken til at det ikke er lagt inn hensynssone med bestemmelser for 
dette området i planforslaget som nå foreligger. Aktsomhetsområder må tas på alvor, og det 
vil være innsigelsesgrunnlag dersom slike farer ikke er utredet og ivaretatt senest på 
reguleringsplannivå. Administrasjonen anbefaler derfor at det stilles som vilkår at flomfare 
skal utredes og evt. innarbeides med hensynssone og bestemmelser, samt oppdatert 
planbeskrivelse og ROS-analyse, før planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kommunen har mottatt sosi-fil av planforslaget som foreligger. Sosi er et filformat for 



utveksling av digitale geodata. Det er gjort feilsjekk av sosi-filen, og det er funnet en del feil. 
For at planforslaget skal kunne legges inn i vår portal valdreskart, samt at myndighetene skal 
kunne få lagt denne inn i sitt system og gitt høringsuttalelse, må sosi-filen være feilfri. 
Administrasjonen mener derfor at sosi-filen må rettes opp, i henhold til feilsjekk datert 
12.01.2021, før planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Kalplassen fjelltak ligger gunstig til ved E16, i et område med lite boligbebyggelse. Det ser ut 
til at planforslaget er i tråd med vedtatt planprogram. Administrasjonen anbefaler at 
reguleringsplanforslaget for Kalplassen fjelltak legges ut til offentlig ettersyn, med vilkår.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag til 
detaljreguleringsplan for Kalplassen fjelltak, planID 0542DR238, ut til 1. gangs offentlig 
ettersyn, med følgende vilkår: 
 

· Aktsomhetsområde for flom skal utredes og innarbeides i planmaterialet (plankart, 
bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse) før planforslaget kan legges ut til 
offentlig ettersyn. 

· SOSI-fil skal rettes i henhold til feilsjekk datert 12.01.2021 før planforslaget kan 
legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Administrasjonen gis fullmakt til å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn uten ny 
planbehandling når ovenstående vilkår er oppfylt. 
 
Planutvalget 28.01.2021: 
 
Behandling: 
 
Votering: Enstemmig (7 stemmer) 
 
 
PU- 001/21 Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag til 
detaljreguleringsplan for Kalplassen fjelltak, planID 0542DR238, ut til 1. gangs offentlig 
ettersyn, med følgende vilkår: 
 

· Aktsomhetsområde for flom skal utredes og innarbeides i planmaterialet (plankart, 
bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse) før planforslaget kan legges ut til 
offentlig ettersyn. 

· SOSI-fil skal rettes i henhold til feilsjekk datert 12.01.2021 før planforslaget kan 
legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Administrasjonen gis fullmakt til å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn uten ny 
planbehandling når ovenstående vilkår er oppfylt. 
 
 


