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1 Formålet med planen 
 

Bakgrunn 
Forslagsstiller, Cambi Group AS (Cambi), planlegger å etablere et anlegg for anaerob 
behandling av avvannet avløpsslam på Gomsrud i Kongsberg kommune. Etableringen vil skje 
i et område som er regulert til avfallsformål, der tilgrensende områder i dag anvendes til 
midlertidig lagring, behandling og deponering av avfall, herunder avløpsslam. Forslagsstiller 
tar høyde for at tiltaket fordrer en ny detaljregulering grunnet at gjeldende reguleringsplan 
er av eldre dato og lite utfyllende. Detaljreguleringen berører eiendommene 117/3/1, 117/4, 
117/22, 117/22/1, 2087/1 i Kongsberg kommune. 
 
Anaerob behandling regnes for å være den beste måten å behandle avløpsslam på, og 
medfører høy grad av gjenvinning av ressurser fra slammet. Cambi er verdensledende hva 
gjelder teknologi for anaerob behandling av slam, og anlegget vil derfor representere både 
beste praksis og beste tilgjengelige teknologi. 
 
Ressursene som gjenvinnes fra slammet vil foreligge i form av en tilnærmet luktfri biorest 
som vil anvendes i produksjon av gjødsel og jordforbedringsprodukter samt klimanøytral 
biogass som vil oppgraderes til drivstoffkvalitet.  Man har dessuten ambisjoner om innovativ 
utnyttelse av den rene CO2 som er et biprodukt fra oppgraderingsprosessen. Virksomheten 
vil være et svært godt eksempel på sirkulærøkonomi og vil i så måte være i tråd med 
nasjonale målsettinger og bidra til internasjonale bærekraftsmål. 
 
Anlegget planlegges med en dimensjonerende kapasitet på 60 000 tonn slam per år og en 
planlagt utnyttet kapasitet på inntil 40 000 tonn slam per år fram mot 2030. 40 000 tonn 
avløpsslam tilsvarer avløpsslam fra ca. 400 000 personer, altså mer enn befolkningen i en by 
på størrelse med Bergen. Det er i størrelsesorden 8 ganger slammengdene i Kongsberg 
kommune. Deler av råstoffvolumet vil kunne komme fra nærområdet og regionen. 
Resterende volum vil komme fra selskapet Grønn Vekst, et datterselskap som inngår i 
Cambi-konsernet, samt tilgrensende regioner.  
 
Det vil også anvendes fornybar energi til anleggets varmeproduksjon i form av lokalt og 
regionalt produsert skogsflis av lavverdige virkefraksjoner. 
 
Anlegget vil ha 5-8 ansatte lokalt, representere en investering på ca. 350 mill og en 
omsetning på ca. NOK 80 mill. per år. 
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Figur 1 3-D modell av en eksempelløsning for anlegget innplassert i kart med flyfoto  

 

Forslagsstiller  
Forslagsstiller, Cambi Group AS (Cambi) har sitt hovedkontor i Asker. Selskapet har 37 
ansatte i Norge (samt rundt 140 globalt) og er del av konsernet Cambi ASA. Cambi er en 
verdensledende leverandør av slambehandlingsteknologi i form av termisk hydrolyse, 
avansert anaerob behandling samt behandling av slam og våtorganisk avfall. Cambi har 
levert slik teknologi til mer enn 70 slambehandlingsanlegg i 22 land. 
 
Cambi har lang erfaring med prosjektering, bygging og drift av biogassanlegg, og har vært en 
pioner på området. Ecopro på Verdal som ble ferdigstilt i 2008 er et eksempel på et anlegg 
som bygger på Cambis teknologi, og der Cambi har stått for planlegging og bygging av hele 
anlegget samt drift av anlegget i tidlig fase. 

 
 

Figur 2 Ecopro på Verdal 
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Logistikk og anvendelse av slammet vil bli håndtert av Grønn Vekst, et heleid datterselskap 
av Cambi ASA. Grønn Vekst er markedsleder i Norge på anvendelse av slam til jordprodukter 
og biogjødsel. Med mer enn 20 års erfaring med håndtering og anvendelse av slam, er Cambi 
svært godt kvalifisert med tanke på å sikre høyeste grad av sikkerhet for at 
slambehandlingen vil skje på teknisk og miljømessig beste måte. 
 
Cambi har inngått avtale med rådgivingsselskapet Stormvind AS om bistand i arbeidet med 
planprosess. Stormvind er et ledende fagmiljø innen utvikling, planlegging og 
konsekvensutredning av fornybare energianlegg i stor industriell skala med tilhørende 
infrastruktur.  
 

Prosessbeskrivelse 
Det planlagte anlegget er et komplett biogassanlegg, som består av mottak av avvannet 
slam, termisk hydrolyse- og dampproduksjonsanlegg, utråtning, avvanning med tilhørende 
behandling av rejektvannnet, samt gassanlegg med oppgradering av biogass og gasslager.   
 
En viktig komponent i det planlagte anlegget er et termisk hydrolyseanlegg (THP). THP-
anlegget består av en serie trykktanker som varmer opp og trykksetter slammet i en batchvis 
prosess. Dette skjer i tre trinn hvor slammet først forvarmes ved nær atmosfærisk trykk før 
det trykksettes ved høy temperatur og deretter trykkavlastes. Ved en kontrollert og rask 
trykkreduksjon av slammet vil dette desintegreres slik at det lettere kan omdannes til 
biogass i råtnetanker. Siden THP-prosessen foregår ved høyt trykk og temperatur vil slammet 
hygieniseres slik at det er fritt for all mikrobakteriell aktivitet. I råtnetankene foregår det en 
anaerob utråtning, dette innebærer nedbrytning av det organiske materialet og omdanning 
til biogass (metan, CH4) samt karbondioksid, CO2, uten tilgang til luft. Denne utråtningen 
tilsvarer de naturlige prosessene man ser igjen i for eksempel myrer og i innlandsvann. 
Biogassen vil oppgraderes slik at den kan nyttiggjøres som drivstoff. Substratet (bioresten) 
fra utråtningen vil avvannes og er et godt egnet materiale for bruk i landbruket. For å sørge 
for oppvarming og trykkøkning i THP-prosessen brukes en dampkjel som benytter fast 
biobrensel (treflis). 
 
Fra mottak av slam til ferdig produsert biosubstrat foregår prosessen i et lukket og sikkert 
system med høy grad av overvåkning. 
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3 Planområdet og planarbeidets virkninger utenfor planområdet 
 
Foreslått planområde er vist i kartutsnittet nedenfor. Det foreslåtte planområdet omfatter 
21,3 daa. Det foreløpige planområdet ligger innenfor et større område som er regulert og 
anvendt til avfallsbehandling. Planområdet er ubebygd med unntak av et lagerbygg i nord-
østre del av eiendommen. Like vest for planområdet renner Numedalslågen med 
friluftsområder langs begge sider av elven. Det ligger et vegetasjonsbelte langs elva med 
størst innslag av barskog. Det går det en sti langs bredden. Området nord og sør for 
planområdet preges av skogsområder. Sør for området ligger det en fangdam for 
avfallsanlegget. Fangdammen berøres ikke av planområdet. 
 
De mest konkrete, planmessige virkninger for omkringliggende områder vil være relatert til 
adkomst og transport. Nyetableringen vil medføre noe økt transport, hvilket vil beskrives 
nærmere. 
 

 
Figur 3 Kartutsnitt med foreløpig planområde inntegnet. 
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4 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Anlegget vil bestå av følgende hovedkomponenter: 
 

1. Mottak og mellomlagring av slamfraksjoner 
2. Forbehandling og hygienisering 
3. Anaerobe reaktorer 
4. Avvanningsanlegg med rejektvannbehandling 
5. Mellomlagring av ferdigbehandlede substrat 
6. Oppgradering av biogass inkludert gassbuffer og fakkel 
7. Oppstillingsplass med fylleutstyr for mobile gasscontainere 
8. Adminstrasjons- og servicefasiliteter 
9. Kjelanlegg, inkludert flislager og pipe, for fast biobrensel 
10. Biloppstillingsplass for virksomhetens kjøretøy og ansatte  
11. Adkomst og kjøreveier for tyngre kjøretøy 

 
En skisse over anlegget er vist i kapittel 5. 
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5 Utbyggingsvolum og byggehøyder 
 
Figuren nedenfor viser en foreløpig planløsning for selve anlegget med mål på prosessbygg 
samt byggehøyder inntegnet. Tanker vil typisk kunne ha ventiler, rekkverk og andre 
installasjoner på toppen som gjør det vanskelig å fastslå endelig makshøyde før anlegget er 
ferdig detaljprosjektert. Det er også nødvendig å detaljprosjektere før man kan fastslå hvor 
høyt toppen av fundamenter vil befinne seg. Dette gjør det nødvendig å operere med noe 
buffer ved angivelse av makshøyder. 
 

 
Figur 4 Skisse over foreløpig planløsning 
 

De høyeste delene av anlegget vil være reaktortanker og andre tanker med total høyde inntil 
30 meter over bakkenivå (steinfylling) samt kolonner for oppgraderingsanlegg og pipe for 
biokjelanlegg, også disse med høyde inntil 30 meter. 
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6 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
 
Anlegget planlegges etablert på et eksisterende industriområde. Tomten er i dag et 
bearbeidet grusareal.  
 
Utformingen av anlegget er vist i forrige kapittel. Anlegget vil bestå av 10-15 tanker, med 
høyder fra mellom 10 og 30 meter over bakkenivå, i tillegg til mottaksbygg og 
servicefasiliteter. Anleggets visuelle påvirkning vil gjelde for de som bor og oppholder seg i 
umiddelbar nærhet til anlegget. Anlegget vil ikke være synlig på avstand, da tankene vil ligge 
skjult bak åser og koller.  
 
Ettersom selve tomten per i dag ikke har andre industribygg, vil etableringen av anlegget 
endre selve tomtens inntrykk og visuelle karakter. Gomsrud avfallsanlegg ligger i umiddelbar 
nærhet til anlegget. Her er det noen relativt høye bygg som er plassert høyere i terrenget 
enn det planlagte anlegget, og sannsynligvis vil toppen av disse ligge høyere enn samtlige av 
forslagsstillers installasjoner. Eksisterende bygg vil således bidra til å skjerme for innsyn. Det 
er videre en del skog rundt tomten som vil bidra til skjerming. Områdets karakter i sin helhet 
vil derfor ikke endres i stor grad.    
 
Anlegget vil ligge om lag 300 m fra etablert boligfelt på Lafteråsen Anlegget vil trolig ikke 
utgjøre en stor forandring fra dagens utsikt fra det nærmeste boligfeltet, Lafteråsen, blant 
da det vil ligge delvis skjult bak trær og kollen ned mot Gomsrudveien. Anlegget vil ligge ca. 
150 moh., mens Lafteråsen ligger på ca. 230 moh.  
 
Det ligger ingen skoler i umiddelbar nærhet til anlegget. Nærmeste skole er Gamlegrendåsen 
skole, ca. 1,8 km unna i luftlinje. Nærmeste barnehage er Mormors have, som ligger om lag 
800 m. i luftlinje fra anlegget.  
 
Anlegget vil øke trafikken i området i noe grad. Det forventes om lag 15 innkomne lastebiler 
per dag fram til 2030. Anlegget vil ligge langs Gomsrudveien, som allerede er en trafikkert 
vei.  
 
Anlegg for behandling av slam vil kunne medføre lukt. Dette vil behandles som en del av 

utslippstillatelsen som gis av Fylkesmannen. Forslagsstiller vil legge frem en nærmere 

redegjørelse for omfanget av lukt, inkludert en beskrivelse hvilken type lukt og hvilke 

grenseverdier anlegget må forvente å forholde seg til.  

 

Vegetasjonsbelter 
Det er i forslag til planområde tatt høyde for areal til etablering av vegetasjonsbelter mot 
gang- og sykkelvei i nord og nord-øst samt mot bekkedrag i sør og sør-øst. 
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7 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner 
og retningslinjer, og pågående planarbeid 
 

Overordnet plan 
Arealene er i gjeldende kommuneplan avsatt til «Andre typer bebyggelse og anlegg». I dette 
formålet inngår blant annet, energianlegg, fjernvarmeanlegg, vindkraftanlegg, 
vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg og renovasjonsanlegg. Tiltakets formål er således i tråd 
med overordnet plan.  
 

Nasjonale mål og retningslinjer 

I dokumentet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 er 
det angitt fire sentrale utfordringer som samfunnet står overfor. Tiltaket som ligger til grunn 
for dette planinitiativet er spesielt relevant for to av disse: 
 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 

 
Tiltaket er et svært godt eksempel på sirkulærøkonomi, og bidrar med fornybar energi, 
reduksjon av klimagasser samt gjenvinning av ressurser. FNs bærekraftsmål er hovedsporet 
regjeringen har besluttet å følge for å håndtere de store samfunnsutfordringene, og 
forslagsstillers vurdering er at tiltaket er relevant for oppfyllelse av bærekraftsmålene 
6,7,9,11, 12 og 13. 
 

 
 
 
Statlige retningslinjer som har relevans for planen, omfatter: 
 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
- 2014 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
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Gjeldende reguleringsplan 
Arealet er regulert til avfallsanlegg i Byplan 198R PLANID_198 vedtatt 14.12.1994.. 
Reguleringsbestemmelsene er relativt overordnede, og tiltaket vil ikke komme i konflikt med 
gjeldende reguleringsformål eller tilhørende bestemmelser. Det synes imidlertid å foreligge 
et behov for å detaljere bestemmelsene noe mer.  Sentrale bestemmelser er: 
 
§ 1: Innenfor plan-området skal det kun mottas, behandles og deponeres avfall i henhold til 
Rammetillatelse for Kongsberg kommune, etter pålegg gitt av Fylkesmannen i Buskerud. 
 
og 
 
§ 8: Byggverk og innretninger som er nødvendig for driften av avfallsplassen, skal plasseres 
innenfor byggegrensen 
 
Slik tiltaket planlegges, og basert på forslagsstillers forståelse av plankartet, vil 
reguleringsplanens byggegrenser overholdes. 
 
 

 
Figur 5 Kartutsnitt som viser gjeldende plan og foreslått plangrense (rød linje). 

Eksisterende adkomst og avkjøring fra Fv. 87 Gomsrudveien skal benyttes for primær 
adkomst til anlegget.  
 
Rammetillatelsesen fra fylkesmannen som utgjør den mest sentrale føring for området er 
omtalt nærmere under kapittel 8. 
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Føringer i kommuneplanen 
Kommuneplanen angir byggegrenser mot vassdrag og infrastruktur for tiltak der slike 
grenser ikke framgår av reguleringsplan. I dette tilfellet er det angitt byggegrenser i 
gjeldende reguleringsplan. 
 
Kommuneplanen legger også føringer for når prosjekter skal utarbeide mobilitetsplan. Dette 
omtales nærmere under kapittel 8. 
 

Regionale føringer 
Regional plan for areal og transport (2018-2035) for tidligere Buskerud fylke oppstiller tre 
hovedmål, hvorav reduserte utslipp av klimagasser er det mest relevante i denne 
sammenhengen. Som det framgår av planen er mer enn halvparten av klimagassutslippene i 
tidligere Buskerud fylke knyttet til transport. Produksjon av klimavennlige drivstoff er et 
sentralt tiltak, og biogass spiller i så måte en viktig rolle. 
 
Arealvern er et viktig innsatsområde i planen. Tiltaket bidrar til dette innsatsområdet 
gjennom lokalisering til et område som allerede er regulert og tatt i bruk til tilsvarende 
virksomhet. 
 
I en innledende dialog med Viken fylkeskommune har forslagsstiller fått innspill om at 
byggegrense mot fylkesveien vil være 25 meter fra senterlinje. 
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8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
 
Naturmangfold 
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller sensitive arter innenfor planområdet. Tomten 

har ikke jomfruelig karakter, og bærer preg av transportvirksomhet og tilgrensende 

avfallsrelaterte aktiviteter. Tiltaket anses derfor ikke å påvirke naturmangfold i negativ 

retning sett i forhold til dagens situasjon.   

 

Det vil allikevel diskuteres med kommunen om det bør foretas en befaring av biolog i 
relevant sesong for en ny vurdering av potensialet for rødlistede arter på og rundt tomten, 
samt gjøres en vurdering av hvordan disse vil kunne ivaretas. 
 
Nabovirkninger 
Det foreslåtte planområdet er en del av eksisterende avfallsbehandlingsanlegg på Gomsrud. 
Det ligger også et tilsvarende anlegg på østsiden av Gomsrudveien, «Deponi Gomsrud».  
 
Anlegget (plangrensen) vil ligge om lag 300 m fra etablert boligfelt på Lafteråsen.  
 
Det ligger ingen skoler i umiddelbar nærhet til anlegget. Nærmeste skole er Gamlegrendåsen 
skole, ca. 1,8 km unna i luftlinje. Nærmeste barnehage er Mormors have, som ligger om lag 
800 m. i luftlinje fra anlegget.  
 
Nabovirkninger kan omfatte synlighet, lukt, støy og transport. Anlegget vil trolig ikke utgjøre 
en stor forandring fra dagens utsikt fra det nærmeste boligfeltet, Lafteråsen, blant annet 
fordi det vil ligge delvis skjult bak trær og kollen ned mot Gomsrudveien. I tillegg er dette en 
virksomhet som i mange henseende er av samme karakter som dagens virksomhet i 
området. Anlegget vil ligge ca. 150 moh., mens Lafteråsen ligger på ca. 230 moh. Øvrige 
forhold som kan påvirke naboer er beskrevet nedenfor. 
 
Forurensing 
Anlegget må ha tillatelse etter forurensingsloven (utslippstillatelse). Forslagsstiller har hatt 
innledende dialog med Fylkesmannen. Det vil avklares nærmere om tillatelse vil oppnås 
gjennom søknad om endring av kommunens gjeldende rammetillatelse for det regulerte 
avfallsområdet eller om det er påkrevet, eller mest hensiktsmessig, å søke om ny tillatelse. 
 
Det foreligger en rammetillatelse av ny dato (endring og forlengelse av tidligere tillatelse) til 
avfallsvirksomhet i området1. I den gjeldende tillatelsen for området har Fylkesmannen tatt 
stilling til en rekke sentrale konsekvenser av avfallsvirksomheten i området. Konsekvensene 
av nyetableringen vil i mange henseende sammenfalle med de vurderinger som er gjort av 
Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen (eller i noen tilfeller Miljødirektoratet) vil være myndighet for de fleste tema 
som kan relateres til forurensing, herunder lukt og andre utslipp til resipienter. Kommunen 
er myndighet for støy samt påslipp til kommunalt nett. 

 
1 Vedtak om tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet etter forurensningsloven for Gomsrud 
avfallsanlegg og deponi i Kongsberg kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, 2020 
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Støy 
Anlegget vil overholde fastsatte retningslinjer for støy i henhold Veileder til 
retningslinje T-1442: Behandling av støy i arealplanleggingen. Kommunen er nå 
myndighet for støy. 
 
Lukt 
Slam som mottas ved anlegget vil inngå i en lukket prosess, noe som gjør at man i 
liten grad vil oppleve lukt av dette i omgivelsene. Ferdig behandlet slam vil kunne 
lagres i åpen bunker, men er tilnærmet luktfritt. Det foreligger solid forskning på 
området, og forslagsstiller vil i den videre prosessen beskrive nærmere i hvilken grad 
anlegget kan gi lukteffekter utover det som allerede er tilfelle som følge av 
eksisterende avfallsbehandling i området. Det forventes at det i utslippstillatelsen for 
anlegget vil stilles konkrete krav til lukt som anlegget må overholde. 
 
Utslipp til luft 
Som del av tiltaket vil det etableres et dampproduksjonsanlegg som vil fyres med fast 
biobrensel. Anlegget vil falle inn under kategorien mellomstore forbrenningsanlegg. 
Norske myndigheter jobber med å endre forurensingsforskriften slik at denne skal 
samsvare med EU-direktiv om utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg (1-50 
MW). Et første forskriftsforslag ble underkjent av EU, og et nytt forslag er nå på 
høring med frist 22.12.20202. Det er sannsynlig at ny forskrift vil foreligge før 
tidspunkt for installasjon av kjel. Anlegget skal oppfylle gjeldende utslippskrav på 
tidspunktet for installasjon samt også forventede kommende krav. Det ligger ikke an 
til at anlegget vil omfattes av noen overgangsordning. Posefilter ligger derfor inne 
som en del av løsningen, noe som vil sikre svært lave utslipp av støv. 
 
Utslipp til vann 
Det vil ikke forekomme direkte utslipp til resipient. Alt avløp vil gå til kommunalt nett. 
Anlegget vil prosjekteres for å oppfylle de krav som vil stilles til påslipp på det 
kommunale nettet.  

 
Det forventes at det i søknad for anlegget vil stilles konkrete krav til lukt som anlegget må 
overholde. 
 
Klimaeffekt 
Biogassen fra anlegget er klimanøytral og planlegges bruk i tungtransport. Når biogassen 
erstatter diesel, gitt en produksjon ved anlegget på ca. 20 GWh, vil man oppnå reduksjon i 
klimagassutslipp på rundt 5000 tonn CO2 per år, tilsvarende forbruket til ca. 2500 
personbiler. 
 
Dette er et nøkternt estimat av flere årsaker. For det første forventes den samlede 
produksjonen av biogass å være rundt 50 % høyere når anlegget oppnår full produksjon. 
Teknologien som skal brukes vil også gi en svært høy utnyttelsesgrad, noe som vil redusere 
utslipp av klimaskadelig metan fra ferdig behandlet slam sammenlignet med konvensjonell 

 
2 https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/november-2020/endring-i-forslag-til-gjennomforing-av-
direktiv-om-mellomstore-forbrenningsanlegg-forurensningsforskriften-kap.-27/ 

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/november-2020/endring-i-forslag-til-gjennomforing-av-direktiv-om-mellomstore-forbrenningsanlegg-forurensningsforskriften-kap.-27/
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/november-2020/endring-i-forslag-til-gjennomforing-av-direktiv-om-mellomstore-forbrenningsanlegg-forurensningsforskriften-kap.-27/
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biologisk behandling. I den grad næringsstoffene i det behandlede slammet anvendes for å 
erstatte kunstgjødsel vil man oppnå klimaeffekt også i den forbindelse.  
 
Det planlegges med bruk av biogassbiler til slamtransport samt fornybar energi til drift av 
anlegget, blant for å sikre høy netto klimanytte av virksomheten. 
 
Skogbruk, landbruk og dyrket mark 
Tiltaket vil ikke berøre skog eller dyrket mark.  
 
Landskap 
Landskap er omtalt under kapittel 6.  
 
Verneområder 
Planområdet vil ikke berøre eller påvirke områder omfattet av vern.  
 
Trafikale forhold 
I bestemmelsene til gjeldende kommuneplan er det angitt at visse virksomheter skal 
utarbeidet mobilitetsplan. Det er avklart med Kongsberg kommune at en mobilitetsplan ikke 
vil kreves for dette tiltaket. 
 
Det forventes om lag 20 innkomne lastebiler (totalt for transport av slam ut og inn samt 
biogass og biobrensel) per dag på virkedager fram til 2030, i hovedsak i arbeidstiden. 
Virksomheten forventes å øke noe i perioden etter 2030, noe som kan medføre opp mot 30 
innkomne lastebiltransporter per dag på virkedager. 
 
Sammenlignet med dagens trafikk knyttet til avfallsområdet, basert på overordnet kunnskap 
om dagens situasjon, vil man sannsynligvis få en økning på mellom 10 og 20 %. 
Forslagsstillers vurdering er at transporten relatert til den foreslåtte virksomheten derfor vil 
medføre en begrenset økning som ikke vil kreve større tiltak på offentlig vei.  
 
I innledende dialog med veieier som er Viken fylkeskommune angis det at det er ønskelig at 
man benytter eksisterende avkjøring, slik man planlegger. Det vil gjøres en vurdering av 
utformingen av avkjøringen fra Fylkesvei 87 og kryssing av eksisterende gang- og sykkelvei 
ved avkjøringen. 
 
 
Teknisk infrastruktur 
Anlegget vil ikke komme i konflikt med eksisterende teknisk infrastruktur. Bruk av 
infrastruktur og tjenester (vei, vann, avløp, kraftnett, avfall) vil avklares med de relevante 
eiere og myndigheter. Anlegget vil etableres i nærheten av en kraftledning eiet av Bane-
NOR. Dette forholdet vil avstemmes med ledningseier. 
 
Sosial infrastruktur 
Ikke relevant 
 
Barns interesser 
Ikke relevant 
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Andre næringer 
Anlegget vurderes å ikke komme i konflikt med andre næringer. Det kan være synergier 
relatert til andre næringer. 
 
Verdiskaping 
Anlegget vil gi faste arbeidsplasser, skatteinntekter samt kan skape synergi med andre 
virksomheter, herunder og landbruk og skogbruk.  
 
Det vil være synergier med den etablerte avfallsvirksomheten i området ved at man kan 
utnytte ulike former for felles infrastruktur. Det er også aktuelt å kunne utnytte deponigass 
fra de gamle deponiene som energikilde til drift av anlegget. Denne deponigassen går i dag 
kun til fakling slik at energien går tapt. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Anlegget vil ha karakter av et lite til middels stort industrielt prosessanlegg. 
 
Universell utforming 
Tiltaket vil kreve søknad til Arbeidstilsynet, og utformingen av arbeidsplassen vil være i tråd 
med gjeldende retningslinjer. 
 
 

9 Samfunnssikkerhet og forebygging av risiko og sårbarhet 
 
Det vil umiddelbart etter oppstart av reguleringsarbeidet gjennomføres en ROS-analyse i 
henhold til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven med virkning fra 1. januar 2018. Noen av de mest sentrale tema er beskrevet 
nedenfor 
 
Grunnforhold 
Grunnforholdene på tomten er noe usikre, men området består av breelvavsetning ifølge 
kart. Foreløpige vurderinger gjort av Rambøll tilsier at stedlige masser er egnet for oppføring 
av anlegget. Området ligger under marin grense. Det vil gjøres grunnundersøkelser og 
anlegget vil prosjekteres på grunnlag av dette. 
 
Forurensing i grunn og forurensede masser 
Kommunen har fått utført undersøkelser av grunnen i planområdet med tanke på 
forurensing etter tidligere aktivitet. Det er ikke funnet forurensing og området er frigitt. 
 
Flom og ras 
Planområdet er ikke innenfor det området som er kartlagt for 200-årsflom. Det er kartfestet 
et aktsomhetsområde for flom langs Numedalsågen og sidevassdrag, men 
aktsomhetsområdet berører ikke planområdet.  
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Figur 6 Aktsomhetssone for flom i henhold til NVE-atlas 

Verdier for maksimal vannstandsstigning i nærliggende vassdrag i henhold til NVE-atlas tilsier 
at området sannsynligvis ikke er direkte flomutsatt som følge av vannstandsstigning. 
 
Det er etablert høydebasseng ved Lafteråsen, og ved brudd med akutt, større lekkasje fra 
dette vanndeponiet vil det oppstå en flomsituasjon der vannet ledes langs bekken som 
passerer øst for reguleringsområdet.. Forholdet er utredet av Asplan Viak i forbindelse med 
etablering av vanndeponiet og beregninger av maksimal vannstand tilsier at planområdet 
ikke vil bli berørt. Kartet nedenfor viser maksimal vannstand for de ulike scenarier som er 
utredet. 
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Figur 7 Kartutsnitt med maksimal vannføring ved ulike scenarier med flom som følge av brudd på høydebasseng (Asplan 
Viak 2020) 

 
Området er markert som breelvavsetning i faresonekart for kvikkleireskred fra NGI, kartblad 
1724 Kongsberg. Planområdet ligger under marin grense, og i teorien kan kvikkleire 
forkomme. Grunnundersøkelser vil bli utført. Det er ikke kjente skred eller kvikkleireområder 
i eller i umiddelbar nærhet av planområdet.   
 
Eksplosjon og brann 
Anlegget vil omfatte produksjon, oppgradering og lagring av biogass (metan) under trykk. 
Anlegget vil prosjekteres i samsvar med gjeldende standarder og regelverk, og etableringen 
vil skje på grunnlag av føringer fra DSB.  
 
Det vil også etableres et biokjelanlegg med flislager. Flisen vil ha lavt fuktighetsinnhold (ca. 
35 %) og kort lagringstid, og vil derfor ikke være utsatt for risiko for selvantennelse som følge 
av varmgang. 
 
Anlegget vil klassifiseres som særskilt brannobjekt. Det vil utarbeides beredskapsplaner for 
anlegget, bl.a. i samråd med lokalt brannvesen. 
 
Det vil ikke lagres kjemikalier på anlegget som kan medføre farlige utslipp til nærområdene 
ved brann. 
 
Annet 
Av andre risikofaktorer ved et anlegg av denne typen vil kunne være uhell som medfører 

brudd og lekkasje på rør eller tanker og følgevirkninger av slike hendelser. Anlegget vil 

prosjekteres i lys av mulige hendelser som kunne gitt slike skader, herunder eksplosjoner, 

påkjørsel, vind, snø og setninger. 
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Overvann vil også hensyntas i forbindelse med regulering og prosjektering av anlegget. 

 

Driftsavbrudd ved anlegget vil ikke medføre noen form for økte utslipp. Ved lengre 

driftsavbrudd vil ubehandlet slam oppbevares på en annen lokasjon før inntransport til 

anlegget.  
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10 Berørte offentlige organer og andre interessenter som skal varsles 
 
Oppstart av arbeidet med regulering og tillatelser vil kunngjøres i lokale aviser. Følgende 
interessenter vil som et minimum bli varslet om oppstart samt være høringsparter: 
 

• Kongsberg kommune, alle relevante etater 

• Fylkesmannen i Oslo og Viken 

• Viken fylkeskommune 

• Bane-NOR SF 

• Statens vegvesen 

• Nettselskap (Glitre Energi Nett AS) 

• Kongsberg Natur og Ungdom 

• Kongsberg jeger og fiskeforening 

• Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud 

• Naturvernforbundet i Kongsberg 

• Bysti-komiteen KOT 

• Naboer (næring og bolig) som utpekes i samråd med kommunen. 
 
 

11 Prosesser for samarbeid og medvirkning 
 
I etterkant av forhåndskonferansen vil man varsle om oppstart i lokale aviser samt direkte til 
berørte interessenter inkludert naboer. Interessentene vil ha en frist for å uttale seg til 
oppstartsvarselet.  
 
 
Nærmere prosess og framdrift er avklart i oppstartsmøtet og det vises til referatet fra dette. 
 
 

12 Behovet for konsekvensutredninger 
 
Forskrift om konsekvensutredninger3 oppstiller en rekke anleggstyper der 
konsekvensutredning alltid er påkrevet (Vedlegg 1).  
 
Forslagsstillers vurdering er at det ikke vil være påkrevet med konsekvensutredning for 
anlegget.  I forskrift om konsekvensutredninger vedlegg 1 er det angitt hvilke anlegg som 
alltid skal konsekvensutredes. Under punkt 10 finner man den kategorien som i størst grad 
tilsvarer anlegget som her er på tale. Punkt 10 lyder slik: «Avfallsanlegg for behandling av 
husholdnings- og næringsavfall ved forbrenning eller kjemisk behandling med en kapasitet 
på mer enn 100 tonn per dag (mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 11b).» 
 

 
3 FOR-2017-06-21-854 
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Slam fra kloakkanlegg defineres i Norge som avfall. Det angis imidlertid at dette punktet 
gjelder ved forbrenning eller kjemisk behandling. Det framgår av samme vedlegg, punkt 9 at 
forskriften forholder seg til de definisjoner av avfallsbehandling som følger av 
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/98EF av 19. november 2008 om avfall, og i 
punkt 9 vises det til avsnitt D9 som definisjon av kjemisk behandling. Punkt 10 angir ikke 
referansen til direktivet angående kjemisk behandling, men direktivet har en egen definisjon 
av biologisk behandling, D8. Forslagsstiller mener biologisk behandling ikke omfattes av 
Vedlegg I punkt 10. 
 
Vurderingen av behovet for konsekvensutredning må gjøres konkret i henhold til kriteriene i 
forskriftens § 10 basert på egenskaper ved tiltak og eventuell konflikt med gitte tema. 
 
Vår vurdering av egenskaper er gitt nedenfor: 
 

a) størrelse, planområde og utforming 
Kommentar: Planområdets og anleggets størrelse er begrenset, planområdet er egnet 
 og regulert til lignende 
 formål. Anleggets utforming vil ikke medføre vesentlige landskapsmessige virkninger. 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 
Kommentar: Det vil ikke være noen ressursbruk med større konsekvenser. Herunder ingen 
 omdisponering av hverken landbruks- eller naturområder. 

c) avfallsproduksjon og utslipp 
Kommentar: Anlegget vil ha en netto positiv effekt på samlede avfallsmengder i regionen 
 ettersom man oppnår en reduksjon av slammengder gjennom prosessen.  
For øvrig produseres lite avfall. Det vil være svært begrensede utslipp, og utslipp vil uansett 
 ivaretas i en nokså omfattende tillatelsesprosess etter forurensingsloven der det 
 vil stilles krav som ivaretar 
 omgivelsene. Lukt fra anlegget vil være svært begrenset og ikke medføre merkbar 
 endring i et område som allerede er preget av avfallsvirksomhet. 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. 
Kommentar: Anleggets beliggenhet gjør at eventuelle hendelser vil være avgrensede.  
Sikkerhet for gassdelen vil ivaretas i en egen prosess overfor DSB og gjennom nøye prosjektering.  

 
Vår vurdering av konflikt med angitte tema er gitt i tabellen nedenfor. For noen av temaene 
vil anlegget derimot ha en vesentlig positiv effekt som vil beskrives i forbindelse med 
planprosessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/eu/32008l0098
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Tema i forskrift om konsekvensutredninger § 10 Mulig vesentlig 
konflikt (ja/nei) 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller 
markaloven § 11, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel 
VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven Nei 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle 
kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv Nei 

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller 
regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske 
bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Nei 

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet Nei 

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er 
overskredet Nei 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av 
vann- eller luftforurensning Nei 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Nei 
h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, 

skred eller flom. Nei 

 
 
Virksomheten ved anlegget vil i mange henseende ha konsekvenser av samme type som den 
avfallsbehandling som i dag finner sted i de tilgrensende områdene innenfor gjeldende 
reguleringsområde. Tomten er delvis opparbeidet og er, sammen med omkringliggende 
områder, regulert til avfallsbehandling med en gjeldende rammetillatelse etter 
forurensingsloven fra Fylkesmannen.  
 
I rammetillatelse fra fylkesmannen er følgende beskrevet: 
 

«Avfallspolitikk og forholdet til alminnelige samfunnsmessige hensyn I juni 2017 kom 
Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017); «Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær 
økonomi». Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i 
avfallet, og trygg håndtering av farlig avfall. En forutsetning for gjennomføring av 
denne avfallspolitikken er at det finnes anlegg som tilbyr ulike løsninger for mottak, 
sortering, gjenvinning og behandling av avfall.» 

 
Forslagsstiller vil til dette bemerke at formål med anlegget som her planlegges er mottak, 
behandling og gjenvinning av avfall av en type som omfattes av tillatelsen og basert på en 
metode som svarer svært godt til de overordnede målene som er beskrevet ovenfor. Videre 
beskrives det i tillatelsen: 
 

«Både deponering av avfall og mellomlagrings- og omlastningsanlegg kan gi ulemper 
for nærområdet i form av trafikk, støy, støv, lukt og utslipp til vann. På den annen 
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side er disse anleggene viktige bidragsytere for å håndtere avfall, og området er 
regulert til «søppelplass» og det har vært deponering siden 1960-tallet.» 

 
Forslagsstiller vil her videre påpeke at anaerob behandling og biogassproduksjon er beste 
praksis, og at det i dette tilfellet vil være basert på beste tilgjengelige teknologi for denne 
avfallsfraksjonen. Anlegget vil derfor medføre begrensede virkninger for omgivelsene, 
herunder tilnærmet luktfritt sluttprodukt. Videre oppnås høy grad av gjenvinning av 
ressurser. 
 
Den gjeldende tillatelsen fra Fylkesmannen for området er basert på en grundig vurdering av 
hvorfor avfallsbehandling kan tillates i området. Forslagsstiller mener at forslaget ikke vil 
medføre nye virkninger for miljø og samfunn av vesentlig omfang, og at en full 
konsekvensutredning ikke vil være påkrevet. 
 
Videre er det slik at behandling av disse slamfraksjonene alternativt vil måtte skje et annet 
sted. Forslagsstiller mener på bakgrunn av en helhetsvurdering at det foreslåtte området er 
svært egnet sammenlignet med andre potensielle lokasjoner.   
 
Endelig er det slik at sentrale tema vil behandles i forbindelse med andre tillatelser og 
avklaringer. 
 
Temaer som omfatter forurensning, vil utredes og avklares gjennom prosessen relatert til ny 
eller endret tillatelse etter forurensningsloven (utslippstillatelse) slik det er beskrevet i 
kapittel 8.  
 
 I utslippstillatelsen vil det oppstilles kriterier som sikrer at anlegget må bygges og drives på 

en måte som medfører akseptable konsekvenser for omgivelser, miljø og naboer. 

 

Anlegget vil overholde alle miljøkrav som er lovregulert eller stilles i de tillatelsene anlegget 

vil måtte inneha. For støy vil anlegget som minimum overholde retningslinjen for støy i 

arealplanlegging. 

 

Sikkerhet relatert til gassdelen av anlegget vil ivaretas gjennom prosessen opp mot 
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB). Det vil sendes melding til DSB om 
anleggets beskaffenhet og forholdet til gjeldende regelverk. DSB vil på bakgrunn av dette 
beslutte videre saksgang og legge føringer for risikoanalyser og anleggets utforming. 
Herunder vil DSBs føringer medføre at man må ivareta risiko relatert til tredjeparter.  
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Vedlegg 1 Bilde av reguleringskart 

 


