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Varsel om oppstart av reguleringsplan for 
Gomsrud slambehandlingsanlegg - planid. 
539R, Kongsberg kommune 
 

I henhold til Plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for 

eiendommene 117/3/1, 117/4, 117/22, 117/22/1 og 2087/1 i Kongsberg kommune 

 

 

Figur 1 Planområde 

Forslagsstiller er Cambi Group AS, utførende konsulent er Stormvind AS.  

Planområdet ligger sør for Kongsberg sentrum og omfattes i dag av Gomsrud 

avfallshåndteringsanlegg. Planområdet har en størrelse på ca. 21,3 daa, og omsøkte tiltak ligger i sin 

helhet innenfor gjeldende reguleringsplan. 

 

Planens formål 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av et biogassanlegg innenfor eksisterende 

renovasjonsområde på Gomsrud. Cambi Group AS (Cambi) planlegger å etablere et anlegg for 

anaerob behandling av avløpsslam på Gomsrud i Kongsberg kommune, i et område som er regulert til 
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avfallsformål, der tilgrensende områder i dag anvendes til midlertidig lagring, behandling og 

deponering av avfall, herunder avløpsslam. 

Planen har også til formål å spesifisere ønsket utnyttelse av gnr/bnr 117/3/1, 117/4, 117/22, 

117/22/1, (2087/1) innenfor gjeldende reguleringsplan for Gomsrud avfallshåndteringsanlegg. 

Planområdet er i tråd med gjeldende reguleringsplan, men det er behov for en oppdatering og en 

presisering i forhold til opprinnelig arealformål.  

 

Planstatus 

Planområdet inngår i dag som en del av Gomsrud avfallshåndteringsanlegg. Gjeldende plan for 

området er Søppelplass på Gomsrud PLANID_198 vedtatt 14.12.1994. Området er i gjeldende plan 

regulert til mottak, behandling og deponering av avfall i henhold til Rammetillatelse for Kongsberg 

kommune, gitt av Fylkesmannen i Oslo og Viken (oppdatert 11.05.2020). 

 

 
Figur 2 Gjeldende reguleringsplan) 

 

 

Eksisterende adkomst og avkjøring fra Fv. 87 Gomsrudveien skal benyttes for primær adkomst til 

anlegget.  

 

Konsekvensutredning og videre planprosess 

Tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger, og det 

konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskriftens §§ 6, 7 og 8. 

Eventuelle konsekvenser for ytre miljø ivaretas i forbindelse med prosess for tillatelse etter 
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Forurensingsloven og spørsmål rundt sikkerhet og beredskap vil avklares med DSB (Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap). 

 

Frist for innspill 

Innspill og merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til Stormvind AS  v/Dorte Solvang tlf. 

95258592/e-post: dorte@stormvind.com  eller pr. post til Cambi Group AS v/ Maarten Kanters, Pb 

78, 1371 Asker. 

Innspill og merknader til planarbeidet, vil følge planforslaget som vedlegg ved innsending til 

kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.  

Informasjon om planarbeidet finnes på følgende sine nettsider:  

https://www.stormvind.com/gomsrud 

https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/ 

 

Frist for merknader og innspill til planarbeidet og planprogrammet er satt til 15.01.2021. 

 

 

Maarten Kanters 
VP Corporate Business Development 
Cambi Group AS 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg  

1. Planinitiativet, jf. forskrift om behandling av private forslag med sjekkliste til ROS  

2. Referat fra oppstartsmøte med planmyndigheten, den 17.12.2020 (ettersendes)  

3. Kart med foreløpig planavgrensning 
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