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Uttalelse fra Folkehelsekontoret, Miljørettet helsevern til intern oversendelse Ringeriksveien - Lorangmyr - mottaksanlegg for overskuddsstein

Viser til intern oversendelse datert 05.07.2020. Saken gjelder søknad om dispensasjon for
Lorangmyr mottaksanlegg fra formål i reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og
E16 innenfor område #1-5, som tillater anleggsområdet opparbeidet for blant annet bearbeiding
av stein og midlertidig masselagring for gjenbruk i tilknytning til etablering av Ringeriksbanen. Det
søkes om dispensasjon til også å omfatte aktiviteter som ikke er knyttet til Ringeriksbanen.
På grunn av ferieavvkling, er innspillet til Byggsak gitt etter fristen.
Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern skal medvirke til at helsemessige hensyn blir
ivaretatt gjennom uttalelser til plan- og byggesaker. Virksomheter og eiendommer skal
planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en hensiktsmessig og tilfredsstillende
måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade og helsemessig ulempe, jamfør forskrift om
miljørettet helsevern §§ 7-10.
Det opplyses i dispensasjonssøknaden at er to bolig, ett lager og fire fritidsboliger vil bli berørt (en
av boligene tilhører Bane Nord).
Folkehelsekontoret har disse merknadene:
Luft- og støyfølsom arealbruk vil bli berørt av tiltaket.
Søker opplyser at en utvidelse av formålet vil forlenge ulempene fra anleggsområdet fra 7 år til
anslagsvis 8-9 år. Oppstart av Ringeriksbanen/E16 har vært utsatt mange ganger. Man kan ikke se
bort i fra at en utvidelse av formålet vil medføre mer enn 2 år forlengelse av ulempene fra
anleggsområdet.
Spesielt de fastboende må ivaretsas med avbøtende tiltak for eventuelle støy- og støvplager.
Dersom en dispesnsasjon gis, bør det også vurderes å fastsettes begrensning på driftstid, inkludert
inn og utkjøring.
Anlegget omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 30, Forurensning fra produkjon av pukk,
grus, sand og singel. Forskriften setter blant annet krav til støy og støv. Vilkårene i
forurensningsforskriften vil måtte oppfylles. Anlegget er meldepliktig til Fylkesmannen.
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