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Referat fra oppstartsmøte, 17.12.2020, 198R-2 Reguleringsendring Gomsrud 
avfallsanlegg, endring slambehandling 
 
Formålet med oppstartsmøtet er å avklare forutsetninger for at planforslaget skal få en 
optimal utforming med tanke på realisering, og skal danne grunnlaget for en god 
planprosess.  
 

Møtested:  Kongsberg rådhus  
Møtedato: 17.12.2020  
Deltakere  
   Tiltakshaver: Cambi Group AS v. Eivind Willoch, Maarten Kanters 
   Planforetak: Stormvind AS, v. Espen Borgir Christophersen, Arne Fredrik Lånke, Dorte 

Solvang  
   Fra kommunen: Roar Anton Jarness (virksomhetsleder Vann, avløp og renovasjon), 

Margrete Vaskinn (fagansvarlig planavdelingen) og Siri Kluck 
Lottrup (saksbehandler)  

 
 
Kort om planarbeidet 
Tiltakshavers presentasjon av formål, idé og omfang: 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et biogassanlegg og anlegg 
for anaerob behandling av avløpsslam. Anlegget foreslås etablert i sørøstre del av 
avfallshåndteringsanlegget på Gomsrud, opp mot Gomsrudveien, hovedsakelig på eiendom 
med gbnr.: 117/22/1, men også 117/3/1, 117/4, 117/22 og 2087/1 blir berørt. I dag benyttes 
den aktuelle eiendommen til å lagre holdere og kontainere. Det foregår allerede noe 
mellomlagring av slam på et område i nær tilknytning til den aktuelle eiendommen. 
 
Det er tenkt å ta imot og behandle slam fra ulike renseanlegg på Østlandet. Dagens løsning 
er at det bl.a. kjøres til Valdres. Det planlegges for en kapasitet for bearbeiding av inntil 
40.000 tonn slam pr. år, i et 20 års- perspektiv. Slammet som skal behandles på det 
planlagte anlegget, skal lagres innendørs. Det er vanlig å bygge slike slamanlegg i byer. Det 
er lite luktproblematikk med denne type anlegg og det er heller ikke eksplosjonsfare. 
 
Det er tenkt å benytte eksisterende adkomst til avfallsanlegget som primæradkomst til det 
planlagte anlegget. Det er ca. 30-35.000 biler som besøker avfallsanlegget pr. år. 
Transportøkningen i forbindelse med slambehandlingsanlegget blir trolig svært begrenset i 
forhold til dette.  
 
Tiltakshaver og virksomhetsleder som er ansvarlig for driften av den kommunale 
avfallsplassen er enige om at plasseringen av et slikt slambehandlingsanlegg på Gomsrud 
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anses som veldig god da det allerede er liknende drift. Denne type slambehandling er en 
framtidsrettet avfallsbehandling. Det kan bl.a. være mulig å benytte avfall fra eksisterende 
renseanlegg. All deponigassen fra de gamle fyllingene, brennes på avfallsområdet i dag. 
Avgassing av fyllinga vil kunne foregå i 40 år. Det vil kunne være aktuelt å se på en 
samordning av dette.  
Virksomhetsleder Vann, avløp og renovasjon uttalte at dette er et etterlengta anlegg å få 
etablert på avfallsplassen på Gomsrud. Dette vil kunne være en stordriftsfordel, og bra å 
kunne utnytte ressursene i slammet. 

For ytterligere informasjon vises det til planbeskrivelsen, mottatt 14.12.20. 
 
Dagens grunneierforhold                                                                                        
Kommunen er ikke eier av eiendommene innenfor gjeldende reguleringsplan for 
avfallsområdet. Den aktuelle eiendommen, gbnr. 117/22/1, eies av Statskog SF, kommunen 
har kun festeavtale for denne eiendommen. Cambi Group AS blir leietaker av Kongsberg 
kommune. Det er kommunen som er ansvarlig opp mot grunneier, slik det også er i dag. 

 
Planforslaget er en privat detaljreguleringsplan. 
 
Dagens planstatus for området  
Overordnede planer  
 Kommuneplan med bestemmelser 2013- 25 vedtatt 12.11.2014.  
 Planforslaget vil samsvare med kommuneplanen.  
 
Detaljplaner  
 Gjeldende reguleringsplaner: 198 R, Søppelplass på Gomsrud, 14.12.1994  
 Planen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan. 
 Det pågår ikke annet planarbeid i området.  

 

Figur 1: Gjeldende reguleringsplaner i området. 

Framdrift i planprosessen  
Antatt tidspunkt for varsling av planoppstart: 21. desember. 
Antatt tidspunkt for leveranse av komplett planforslag til kommunen: Så snart som mulig, 
dersom det skal være en mulighet for politisk 1.gangsbehandling av planforslaget i løpet av 
februar. 



3/7 

Det må sendes inn revidert utgave av planinitiativet, sammen med kopi av annonse og 
varslingsbrev eller så snart som mulig. Slik at vi får lagt varslet på kommunens hjemmeside. 
Det kan være aktuelt at planforetaket/ tiltakshaver holder en orientering i planutvalget, som 
er Utvalg for miljø og utvikling (UMU). Dette vil bli avklart på et senere tidspunkt. 
 
Medvirkning: Tiltakshaver ønsker å holde et orienteringsmøte om planforslaget og det 
planlagte anlegget. Kommunen foreslår at dette gjennomføres i løpet av perioden hvor 
planforslaget er på høring/ ligger ute til offentlig ettersyn.  
 
Kommunens kontaktperson hos planforetaket: Arne Fredrik Lånke. 
Kommunen oppfordrer planforetaket til underveis å sende inn foreløpige utkast for 
kommentering. 

Planleveranser og annen viktig epost sendes til pbl@kongsberg.kommune.no for 
journalføring og med kopi til saksbehandler.  

For framtidige tilbakemeldinger fra kommunen til planforetaket vil det bli sendt kopi til 
tiltakshaver: Cambi, ved Maarten Kanters. 

Dersom det går mer enn ett år fra oppstartsmøtet til mottatt planleveranse som kan 
godkjennes som komplett, kan det bli satt krav om nytt oppstartsmøte før man går videre 
med planarbeidet. For planarbeider som blir liggende over ett år uten at kommunen 
registrerer noen framdrift, kan kommunen uten forvarsel sende gebyrfaktura for utført arbeid.  

Kommunens gebyrregulativ  
Gjeldende gebyrregulativ ble kort nevnt på møtet.  
Gebyret blir stipulert ut fra årets gebyrsatser, antall dekar planområde og antall kvm BRA).  

Faktura for behandlingsgebyr skal sendes til Cambi ASA, v. Maarten Kanters, Pb.78, 1371 
Asker. Organisasjonsnummer: 976929284. 

 

Viktige utredningsbehov for planarbeidet og kommunens foreløpige råd/ vurdering  

1. Konsekvensutredning 
I forhold til «Forskrift om konsekvensutredning fra 21.6.2017» vil reguleringsplanen ikke 
komme inn under § 6.b / vedlegg I som alltid skal konsekvensutredes og ha melding. 
Planarbeidet vil heller ikke omfatte tiltak som kommer inn under § 8.a/ vedlegg II som 
skal konsekvensutredes, men uten planprogram, dersom de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn.  

2. Avgrensning av planområdet  
Planområdets avgrensning anbefales: Det anbefales å ta godt i ved varsling av 
planoppstart for ikke å risikere seinere behov for utvidelse av planområdet med ny 
varsling. Adkomsten til avfallsanlegget må inngå i planområdet. Ytterkantene av 
planforslaget skal om nødvendig tilpasses eksisterende forhold og eventuelle tilstøtende 
reguleringsplaner.  

3. Eiendomsforhold 
Dersom utbyggingsområdet ikke samsvarer med eksisterende eiendom, anbefales det å 
ordne opp i eiendomsforhold, eiendomsgrenser, rettigheter, urådigheter, servitutter osv. 
snarest mulig slik at dette ikke på et seinere tidspunkt utsetter eller stopper 
utbyggingsprosessen.  

Det vil ikke gis byggetillatelse for plassering av bygg over eiendomsgrenser.  

Framtidige eiendomsgrenser vil baseres på formålsgrenser og tomtegrenser i planen. 
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4. Type bebyggelse, reguleringsformål og detaljering  
Planen bør ha et detaljeringsnivå som er tilpasset det konkrete byggeprosjektet.  

Det kan være aktuelt å behandle søknaden om byggetillatelse parallelt med 
reguleringsplanen. 

Arealformålet som bør benyttes, er renovasjon. Det er også ønskelig at det reguleres 
grønnstruktur/ vegetasjonsbelte rundt anlegget. Det er etablert en buffersone/ grøntbelte 
mot landbruksområdet i sørøst, denne bør innarbeides i planforslaget, bredde avhenger 
av planavgrensningen, men i skråningen mot bekken er det ønskelig med 30 meter 
grøntbelte. 

Utnyttelsesgrad tilpasses prosjektet og tillatte byggehøyder må detaljeres. Det kan være 
aktuelt med piper med byggehøyder på ca. 30 meter. Dersom det er behov for ekstra 
høye bygg eller bygningsdeler, bør omfanget begrenses til det som er nødvendig areal, 
ikke sette samme maksimumshøyde for hele planområdet. 

5. Friluftsliv, stier, grønnstruktur, vegetasjon  
Kommuneplanens bestemmelser § 1.14 og 1.15 med tilhørende retningslinjer skal være 
utgangspunkt for planlegging og ivaretakelse av friluftsliv, stier, grøntstruktur og 
vegetasjon innenfor planområdet. Det må kartlegges hvilke stier som finnes i området, og 
om disse evt. skal opprettholdes/ ivaretas.  

For å hindre hogst av vegetasjon som det kan være ønskelig å ta vare på, setter 
kommuneplanen forbud mot å fjerne vegetasjon på ubebygd eiendom som er avsatt til 
utbyggingsformål før det foreligger tillatelse til tiltak.  

6. Naturmangfold  
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009 fastsetter mål for ivaretakelse av 
naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som også skal legges til grunn 
for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor som en del av planarbeidet 
redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-
12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  

7. Kulturlandskap og kulturminner  
Dersom Fylkeskommunen ikke har undersøkt området, bør dette bestilles snarest mulig 
for ikke å forsinke planarbeidet på et senere tidspunkt. Ved varsel om planoppstart vil 
man få tilbakemelding fra Fylkeskommunen om de krever at området skal bli befart/ 
undersøkt.  

8. Veger (eierforhold privat/ offentlig, vegsystem, bredder, stigningsforhold, frisikt)  
I følge gjeldende kommuneplan er byggegrensen mot fylkesveien (Gomsrudveien) 25 
meter fra vegmidte.  

Transportbehovet i forbindelse med drift av anlegget må utredes/ redegjøres for. Det er 
nyttig med et overslag av hva man kan spare av CO2- utslipp, om bilene som betjener 
anlegget benytter biogass i stedet for annet drivstoff. 

Temaet trafikk/ veger må utredes i planbeskrivelsen. Avfallsanlegget tar i utgangspunktet 
imot 30000- 35000 biler i året.  

Hvilke internveier som skal benyttes, må utredes/ beskrives. Tilbakemelding fra 
veiseksjonen er at internvegene kan benyttes. Dersom det nye tiltaket medfører 
endringer for adkomst til snødeponiet vil dette være et forhold som løses internt, og ikke i 
reguleringsplanen.  

9. Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger, skoleveger 
Det må vurderes om kryssingen av gang- og sykkelvegen langs Gomsrudveien er 
tilstrekkelig sikker med et økt antall tyngre/ lange kjøretøy. 
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10. Parkering (Bil, sykkel, MC/moped, HC, el-bil)  
Utgangspunktet er kommuneplanens krav. Eventuelle avvik må begrunnes godt.  

11. Mobilitetsplan 
Dette tiltaket anses som et mindre anlegg, hvor det ikke er behov for mobilitetsplan. 

12. Støy, støv og lukt 
Luftkvaliteten på Kongsberg i utgangspunktet veldig bra. Støy, støv og lukt fra 
eksisterende kilder, og som en konsekvens av utbygginga må redegjøres for/ utredes i 
planprosessen. Dette gjelder bl.a. evt. konsekvenser av evt. feil i prosessen ved 
behandling av avløpsslammet. Dette må vurderes med tanke på belastning av 
nærmiljøet og dagens bebyggelse, evt. inkludert framtidige boområder sør for 
avfallsanlegget, avsatt i kommuneplanen. Det må avklares om det er behov for 
avbøtende tiltak. Nødvendige bestemmelser må innarbeides i plandokumentene.  

13. Vann, avløp, overvann og renovasjon 
Det må utarbeides en overordnet vann- og avløpsplan for området som blant annet skal 
se på følgende forhold:  
- Beliggenheten av eksisterende ledningsnett. Er det behov for ny innmåling?  
- Kapasitet på eksisterende ledningsnett. Hva kan brukes av eksisterende nett?  
- Beliggenhet av aktuelle påkoblingspunkter.  
For ytterligere spesifikasjon henvises det til kommunens VA-norm, kapittel 7. 

Det må også gjøres en vurdering av om det vil være fare for avrenning og eller lekkasjer 
til bekken som går sør for planområdet, slik at den kan bli forurenset. 

Dersom bekk i området går videre til overvannsledning, aksepteres ikke løsninger som 
fører overvannet direkte til bekken. Håndtering av overflatevann kan gjennomføres ved 
infiltrasjon til egen grunn, fordrøyningsmagasin eller en kombinasjon. For planområder 
der infiltrasjon til egen grunn ikke lar seg gjennomføre, skal det etableres 
fordrøyningsmagasin. Fordrøyningsmagasin skal som utgangspunkt maksimal slippe ut 1 
l/s per dekar nedbørsfelt. Magasinene skal ha en konstruksjon som er tilrettelagt for 
inspeksjon og vedlikehold. Avsatt areal for fordrøyning/ infiltrasjon skal være inntegnet på 
plankartet med hensynssone, mens detaljplaner for fordrøyningsmagasin og infiltrasjon 
skal innleveres sammen med VA-planer og godkjennes av kommunen før byggesøknad. 
Ved beregning av mengde overvann skal det tillegges et klimapåslag på 40 %.  

Kommunens ønsker økt fokus på blå-grønne løsninger i overvannshåndteringen.  

14. Flom 
Det må gjøres en vurdering/ utredning av hvordan det planlagte anlegget tåler vann, da 
planområdet ligger i nærheten av høydebassengene på Lafteråsen. I forbindelse med 
reguleringsplanen 507R høydebasseng Lafteråsen, vedtatt 13.02.2019 er det utarbeidet 
to rapporter om flomvurdering, disse oversendes plankonsulenten i etterkant av møtet. 
Dere må ta med en redegjørelse av dette forholdet i plandokumentene. Evt. nødvendige 
avbøtende tiltak må innarbeides i plandokumentene. Hvilke flomveger som kan oppstå 
når overvannsanlegg går tett eller blir overbelastet skal utredes og vises på kart.  

Ved beregning av flom i mindre vassdrag skal det tillegges et klimapåslag på 40 %. 

15. Samfunnssikkerhet og ROS-analyse (flom, ras, radon osv.)  
Det skal utarbeides ROS-analyse for aktuelle tema i planens influensområde. ROS-
analysen skal utarbeides i samsvar med veilederen Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging utgitt av DSB i 2017. Aktsomhetskartene i NVE Atlas vil angi en del 
tema som kan være aktuelle. Aktuelle temaer kan være eksplosjonsfare, gassfare og 
annen fare for helseskade. Det er viktig å kartlegge potensiell risiko og vurdere hvordan 
man kan unngå eller redusere uakseptabel risiko slik at den kommer ned på et 
akseptabelt nivå. Nødvendige tiltak skal utredes og innarbeides i reguleringsplanen med 
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rekkefølgebestemmelser. Påvirkning på natur- og kulturverdier skal ikke inngå i ROS-
analysen, men utredes og omtales i planbeskrivelsen.  

Avhengig av mengde ved eventuell gassproduksjon/ lagring, vil virksomheten måtte 
melde inn mengde av farlig stoff til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 
(DSB). Ytterligere kan produksjon og virksomhet bli omfattet av «Forskrift om tiltak for å 
forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige 
kjemikalier forekommer» (storulykkeforskriften).  

Annet moment som vi umiddelbart tenker på er anlegget sin beliggenhet i forhold til 
offentlig vei og den planlagte bebyggelsen mot nord (Bingeplass), da med tanke på 
eksplosjonsfare og brannspredning. Det bes også om at det reguleres/ etableres en 
sikringssone for brann (branngate) mot planlagt bebyggelse på Bingeplass (nord for 
planområdet), slik at man unngår rask spredning ved evt. brann, kjøreveien kan benyttes 
til dette. Brannprosjektering må inn som et dokumentasjonskrav i 
reguleringsbestemmelsene.  

16. Estetiske forhold, landskap, utforming av bygg og anlegg  
Det skal vises hvordan tiltakene skal tilpasses terrenget og eksisterende forhold til 
omgivelsene. Dette gjelder spesielt fra det eksisterende boligfeltet på Lafteråsen. Ulike 
typer dokumentasjon som skisser, foto, snitt mv vil være viktig for å visualisere 
forholdene. Hvilke krav som skal settes for å sikre gjennomføring av intensjonene skal 
nedfelles i bestemmelsene. Det bør vurderes om det er mulig å etablere en trerekke 
mellom avfallsanlegget og eksisterende gang- og sykkelvei. 

17. Klima 
Konsekvensene for klimaet for et slikt slambehandlingsanlegg må utredes/ beskrives i 
planbeskrivelsen. 

18. Geoteknisk grunnvurdering/ - analyse  
Planområdet ligger under marin grense, det må derfor utarbeides en geoteknisk 
vurdering for å avdekke hvordan stabiliteten er innenfor og i nærheten av planområdet, 
bl.a. gjelder dette terrenghelning ned mot eksisterende bekk i sør. Om nødvendig vil det 
kreves ytterligere analyser, evt. grunnboringer i området. 

19. Hensynssone 
Strømledning til Bane NOR sitt anlegg, som går gjennom avfallsanlegget må tegnes inn 
på plankartet som hensynssone, dersom denne blir liggende innenfor planområdet.  

20. Utslippstillatelse etter Forurensningsloven 
Det må avklares med Fylkesmannen i Oslo og Viken om det er mulig å fornye/ utvide 
gjeldene utslippstillatelse/ rammetillatelse etter Forurensningsloven, eller om det må 
søkes på nytt for dette slambehandlingsanlegget.  

21. Forurenset grunn 
Det er registrert forurenset grunn, lokal-ID: 2356-A, innenfor planområdet, det må 
avklares hva dette indikerer. Det kom fram i møtet at det som tidligere var forurenset 
grunn innenfor planområdet, er fjernet. I forbindelse med avvikling av tidligere 
bilopphuggeri på eiendommen er det utarbeidet en miljøteknisk rapport som bl.a. 
omhandler analyser av forurensinger i grunnen. Dette temaet må redegjøres for i 
planprosessen. 

22. Utbyggingsavtale  
Tiltaket vil ikke utløse behov for utbyggingsavtale mellom grunneier/ utbygger og 
kommunen. Men det er nødvendig å etablere en leieavtale med kommunen (VAR-
seksjonen). 
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Avklaringer etter oppstartsmøtet  
Kommunen har vurdert planarbeidet i forhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd, 
og mener at planinitiativet bør kunne føres fram til et planforslag som kan politisk behandles. 
Forslagsstiller kan nå kunngjøre varsling av oppstart av planarbeidet etter § 12-8 tredje ledd.  

Bekreftelser  
Utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Bl.a. innspill fra naboer og organisasjoner, 
innspill/krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til behov for endringer i 
planarbeidet og framdrift i planprosessen. 

Dersom noen av deltakerne på oppstartsmøtet har kommentarer til referatet, kontakt 
saksbehandler. Dersom vi ikke hører fra dere innen to uker etter at referatet er mottatt, anser 
vi referatet som godkjent. 

Mer informasjon 
Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning i tilknytning til saken eller 
saksbehandlingen, kan du kontakte saksbehandler.  

Kommunens saksbehandler for dette planarbeidet har epost-adresse: 
siri.anna.kluck.lottrup@kongsberg.kommune.no og telefon: 990 17 402. 

Vennligst oppgi plannummer ved alle henvendelser. 

 
 

Med vennlig hilsen  
  
Siri Anna Kluck Lottrup Margrete VaskinnMargrete Vaskinn 
Saksbehandler saksbehandlerFagansvarlig arealplan 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Vedlegg: 
1 III-4-4 KRAV til komplett planleveranse rev. 300818 
2 III-2-02B VEDLEGG til referat oppstartsmote 
 

Kopi internt: 

VAR-seksjonen v/Roar Anton Jarness  

Seksjon veg og trafikk v/Annette Edvardsen  


