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Detaljregulering for Lunner pukkverk - merknad- og vedtaksbehandling  
 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Lunner kommune detaljregulering for 
Lunner pukkverk med endringer etter offentlig ettersyn.  
Endringene er omtalt i kapittel. 3.  
Endringene er innarbeidet i vedlagte plankart og vedlagte planbestemmelser som del av dette 
vedtaket. 
 
Nye punkt under detaljreguleringenes Fellesbestemmelser: 
1.10 Driftsplan 
Strekpunkt 1 - I forbindelse med at Lunner kommune får driftsplanen på høring skal 
konsesjonsinnehaver, i samarbeid med Lunner kommune, avholde dialogmøter med berørte 
naboer hvor det redegjøres for både drift og fremdrift jfr punktene i detaljregulering. 
 
Forslag 2:  
Strekpunkt 2 - Ved planlagte uttak utover dagens driftsnivå, eller større avvik fra driftsplanen, 

varsles kommunen som må gjøre en vurdering om endringene er av en så stor art at det bør 
konsekvensutredes ytterligere. 
 

 
Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre – 3 – uker fra 
underretning om vedtaket er kommet fram til Dem, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og 
forvaltningsloven kapittel VI. 
 
 
 
 

 

Behandling: 

 

Repr. Nils Erik Mossing (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Forslag 1:  
Nytt punkt under detaljreguleringenes Fellesbestemmelser 
1.10 Driftsplan 
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Strekpunkt 1 - I forbindelse med at Lunner kommune får driftsplanen på høring skal 
konsesjonsinnehaver, i samarbeid med Lunner kommune, avholde dialogmøter med berørte 
naboer hvor det redegjøres for både drift og fremdrift jfr punktene i detaljregulering. 
 
Forslag 2:  
Strekpunkt 2 - Ved planlagte uttak utover dagens driftsnivå, eller større avvik fra driftsplanen, 
varsles kommunen som må gjøre en vurdering om endringene er av en så stor art at det bør 
konsekvensutredes ytterligere.» 
 
Repr. Halvard Klevmark (MDG) fremmet følgende vedtaksforslag: 
«Kommunestyret ber rådmannen legge fram en plan for avvikling av Lunner pukkverk.» 
 

Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende vedtaksforslag: 
«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 avviser Lunner kommune detaljregulering for 
Lunner pukkverk. Dette begrunnes med at omsøkte tiltak medfører uforholdsmessig store 
ulemper for nærmiljøet. 
Virksomheten avsluttes innenfor gjeldende arealformål i kommuneplanens arealdel. 
Avslutning og sikring gjennomføres i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. 
Flateavdekkede arealer utenfor kommuneplanens arealdel tilføres rene jordmasser. 
Permanent sikringsgjerde rundt bruddet oppføres ca. 3 meter fra bruddkanter umiddelbart 
etter avsluttet drift. 
 
Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre – 3 – uker fra 
underretning om vedtaket er kommet fram til Dem, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og 
forvaltningsloven kapittel VI.» 
 
Repr. Sigrid Helene Hammer (uavhengig) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
«Saken utsettes til neste kommunestyremøte for at konsekvensutredningene skal ferdigstilles.» 
 
Sigrid Helene Hammers utsettelsesforslag falt med 22 stemmer mot 2 stemmer. 

Halvard Klevmark trakk sitt vedtaksforslag. 
Stein Buans vedtaksforslag falt med 4 stemmer mot 20 stemmer. 
Nils Erik Mossings tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling med vedtatt tillegg ble vedtatt med 21 stemmer mot 3 stemmer. 
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