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Reguleringsendring Langøya - Vurdering i forhold til PBL § 12-14
Innledning

Saken gjelder reguleringsendring for del av områdereguleringen for Langøya og del av detaljregulering for Sydbruddet.
Dette notatet er forslagsstillers vurdering om hvorvidt foreslåtte reguleringsendringer faller inn under plan- og
bygningslovens (PBL) § 12-14 andre og tredje ledd.
I PBL § 12-14 annet og tredje ledd står det:
«Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten
grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører
hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som
direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.»
For å kunne si om foreslåtte endringer faller inn under denne bestemmelsen, er det behov for å vurdere om de
foreslåtte endringene påvirker gjennomføringen av planen, hovedrammene i planen, samt hensynet til viktige natur og
friluftsområder.

1.2

Beskrivelse av foreslåtte endringer

Figur 1 og 2 oppsummerer de endringer som foreslås i områdereguleringen for Langøya og detaljreguleringen for
Sydbruddet. For nærmere beskrivelse av endringene vises det til planbeskrivelsen i saken.

Figur 1: Endringer i plan for driftsfasen sammenlignet med gjeldende områderegulering for Langøya.
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Figur 2: Endringer i plan for etterbruksfasen sammenlignet med gjeldende detaljregulering for Sydbruddet.

1.3

Gjennomføringen av planen

I lovkommentaren til plandelen av plan og bygningsloven, § 12-14 står det følgende: «Hva som ligger i at endringen «i
liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke
berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder» må vurderes av kommunen konkret i det enkelte tilfellet.»
Vi forstår ordlyden «gjennomføringen av planen for øvrig» til å omhandle hvordan planen er tenkt realisert.
Hvorvidt en endring i gjennomføringen kan sies å «i liten grad påvirke» mener vi vil avhenge av konsekvensene av
endringen, samt omfanget av berørte parter og eventuelle konflikter i saken.
1.3.1
Gjennomføring av områdereguleringsplanen
Gjennomføringen av områdereguleringsplanen (driftsplanen) for Langøya innebærer at det skal tas ut steinmasser, for
såå fylle opp steinbruddene ved deponering av avfallsmasser frem til steinbruddene er ferdig oppfylt og
avfallsdeponeringen avsluttet. Sentralt for gjennomføringen er at prosessen gjøres innenfor de rammer, retningslinjer
og tillatelser som settes av relevante myndigheter. Forhold relatert til forurensningsrisiko er her viktig, og dersom
reguleringsendringen endrer risikoen for forurensning, mener vi det vil kunne bety at gjennomføringen av planen er
endret.
I gjeldede områderegulering er det regulert et industribelte langs østsiden av Crossbanen. I tillegg til dette omfattes
industribelte av en hensynssone for bevaring av naturmiljø. En fjerning, eventuelt reduksjon av dette, mener vi ikke vil
påvirke gjennomføringen av planen. Det regulerte industribeltet er smalt og har ingen reel funksjonen som et
industriområde på Langøya. Det vil bli en liten justering av formålene, men dette vil ikke påvirke endelig bruk av
arealene når deponiet er avsluttet og terrenget er blitt tilbakeført.
Forurensningsrisikoen vil ikke endres som følge av reguleringsendringen. Det stilles fremdeles krav til at aktiviteten skal
skje i samsvar med tillatelse fra relevante myndigheter. Utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet står her sentralt, der det
blant annet stilles spesifikke krav til den geologiske barrieren til deponiet.
Foreslåtte reguleringsendringer mener vi derfor ikke vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Dette er fordi
måten planen er tenkt realisert på, altså uttak av steinmasser for deretter deponering av avfallsmasser, ikke endres
som følge av foreslåtte endringer.
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1.3.2
Gjennomføringen av detaljreguleringen
Gjennomføringen av detaljreguleringsplanen mener vi innebærer at arealene tilbakeføres som friluftsområder, samt at
terrenget arronderes likt som gjeldende koteplan. I tillegg til dette, vil det på samme måten som for
områdereguleringen, være sentralt i gjennomføringen at det gjøres på en miljøsikker måte, og i samsvar med tillatelser
fra relevante myndigheter. Gjennomføringen av detaljreguleringsplanen er for øvrig også avhengig av at
områdereguleringen gjennomføres. Tilbakeføringen av steinbruddene til friluftsområder, med arrondering av terrenget
likt gjeldende koteplanen, vil ikke være mulig uten at bruddene fylles opp.
Foreslåtte reguleringsendringer mener vi ikke vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Tilbakeføringen av
deponiarealene til friluftsområder vil fremdeles gjelde, samtidig som gjeldende koteplanen videreføres, også med
foreslåtte reguleringsendringer. Foreslåtte endringer vil heller ikke påvirke forurensningsrisikoen fra deponiet.

1.4

Hovedrammene i planen

Når det gjelder hovedrammene i planen mener vi dette blant annet vil kunne defineres ved å se til formålsparagrafen i
reguleringsbestemmelsene. Formålsparagrafen beskriver hensikten med reguleringsplanen.
Formålsparagrafen suppleres også med bestemmelser om maksimal oppfyllingshøyde for avfall i områdereguleringen,
samt koteplan for det fremtidige terrenget i detaljreguleringen. Dette mener vi også vil kunne beskrives som
hovedrammene i planen.
1.4.1
Hovedrammene i områdereguleringen
Det står følgende i reguleringsbestemmelse § 1 Planens formål første ledd:
«Reguleringsplanen skal legge til rette for behandling og deponering av avfall frem til avfallsbehandling og
avfallsdeponering er avsluttet, samt legge til rette for eventuelt uttak av kalkstein til rehabiliteringsformål.»
Slik vi ser det vil foreslåtte endringer i områdereguleringsplanen ikke gåut over hovedrammene i planen. Planen vil
fremdeles legge til rette for behandling og deponering av avfall frem til avfallsbehandlingen og avfallsdeponeringen er
avsluttet. Maksimal kotehøyde for oppfylling av avfall vil heller ikke påvirkes ved reguleringsendringen.
1.4.2
Hovedrammene i detaljreguleringen
Det står følgende i reguleringsbestemmelse § 1 Planens formål første ledd:
«Hensikten med planarbeidet er å sikre en miljøsikker oppfylling og avslutning av eksisterende avfallsdeponi. Planen
skal også sikre en estetisk og brukervennlig utforming av nytt terreng for etterbruk til friluftsformål.»
Slik vi ser det vil foreslåtte endringer i detaljreguleringsplanen ikke gåut over hovedrammene i planen. Det vil
fremdeles sikres en miljøsikker oppfylling og avslutning av avfallsdeponiet. Aktiviteten skal skje i samsvar med tillatelse
fra relevante myndigheter. Videre vil planen fremdeles, gjennom videreføring av gjeldende koteplan, sikre en estetisk
og brukervennlig utforming av det nye terrenget for etterbruk til friluftsformål. Det nye terrengets tilpasning til
tilstøtende arealer vil heller ikke endres.

1.5

Hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Kapittel 4.5 og 4.6 i planbeskrivelsen redegjør for dagens natur- og friluftsområder ved Crossbanen sør på Langøya.
1.5.1
Naturområder
Det regulerte naturreservatet på Langøya grenser til planområdet for denne reguleringsendringen i øst. Endringene
som foreslås, både i områdereguleringsplanen og detaljreguleringsplanen, vil ikke ha noen påvirkning på
naturreservatet.
Gjennomførte sikringsarbeider av bruddkanten har medført at deler av vegetasjonen langs tidligere bruddkant er
fjernet. Utover disse allerede gjennomførte tiltakene vurderes det at foreslåtte reguleringsendring, både for
områdereguleringen og detaljreguleringen, ikke går utover hensynet til viktige naturområder.
1.5.2
Friluftsområder
Områdereguleringen
Anleggsområdet er i dag gjerdet inn, og den nye bruddkanten er i sin helhet innenfor dette gjerdet.
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Den faktiske bruken av friområdet vil ikke påvirkes, da det er det eksisterende gjerde som fysisk begrenser
bruken. Arealer innenfor gjerdet er ikke tilgjengelig.
I gjeldende områderegulering går formålsgrensen til regulert friområde innenfor det etablerte
gjerdet. En endring av formålsgrensen, mellom regulert deponiområde og regulert friområde (se figur 1), vil
derfor kun berøre friområdet slik det er regulert, og ikke slik det faktisk blir og/eller har blitt brukt.
Det vurderes derfor at endret reguleringsplan for driftsfasen ikke vil berøre hensynet til friluftsområdene på Langøya.
Detaljregulering
Foreslåtte reguleringsendring omfatter en formålsgrensejustering mellom regulert friluftsformål og regulert friområde.
Endringen omfatter også en utvidelse av hensynssonen for annen fare – forurenset grunn (se figur 2).
Muligheten for opparbeidelse av området sør på Langøya vil bli noe begrenset som følge av endringen fra friområde til
friluftsområde for et mindre areal. Dette vurderes som en marginal endring, og vil ikke ha noen innvirkning på bruken
av arealene som fremtidige rekreasjonsområder. Vi mener derfor at foreslåtte reguleringsendring ikke berører
hensynet til friluftsområdene på Langøya.

1.6

Konklusjon

Basert på momentene diskutert i dette notatet mener vi at foreslåtte reguleringsendring, både for områdereguleringen
og detaljreguleringen, vil kunne falle inn under bestemmelsene i PBL § 12-14 andre og tredje ledd.
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