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1 Innledning  

Det planlegges ny vannforsyning til Oslo (NVO) for å sikre byen tilstrekkelige mengder drikkevann. 

Holsfjorden blir drikkevannskilde, med vanninntak ved Vefsrud i Lier kommune. Det meste av 

anlegget vil være i fjellanlegg under bakken, noe som gir behov for å transportere bort overskudd av 

steinmasser. I tiltakshavers planforslag var det regulert inn to områder på Vefsrud for varig lagring av 

overskuddsmasser fra tunnelen. I politisk behandling av planen ble disse to områdene fjernet.  

Gjennom saksforberedelsen og den politiske behandlingen av planforslaget ble det diskutert 

muligheten for å benytte masser fra NVO til å sette i stand terrenget på Toverud. Tidligere drift har 

etterlatt store sår i terrenget her, for en stor del på areal regulert til vegetasjonsskjerm/LNF. Dette er 

skjemmende og i strid med LNF-formål og gjeldende regulering. 

I behandlingen av ny kommuneplan gjorde Kommunestyret følgende vedtak (punkt 11)[1]:  

Lier kommune stiller seg positiv til at det utarbeides ny reguleringsplan for Toverud for å legge 

til rette for mottak og deponi av masser fra Ny Vannforsyning Oslo/Vefsrud. 

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) ønsker derfor å utarbeide en reguleringsplan for dette 

på Toverud. Dette er planinitiativ som sendes kommunen samtidig som det bes om oppstartsmøte.  

Planinitiativ er revidert etter oppstartsmøte. Følgende endringer er gjort:  

 Ønsket reguleringsformål (LNF) er beskrevet. 

 Det er beskrevet at gjeldende reguleringsplan for Toverud løsmasseuttak oppheves ved 

vedtak av ny plan. 

 Det er beskrevet at det vurderes felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad. 

 Varslet planavgrensning er endret for å sikre areal til mulig utbedring av avkjørsel. 

 Det er satt inn nytt forsidebilde. 

 Kap. 7 er omarbeidet. Tekst som ikke lenger er relevant er slettet.  
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2 Formål med planen 

Som en del av prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal det det drives en tunnel med tunnelboremaskin 

(TBM) mellom Vefsrud ved Holsfjorden og Huseby i Oslo. Omtrent halvparten av denne tunnelen 

drives fra Vefsrud, og massene tas ut her. Dette gir masser som kan benyttes til å tilbakeføre og 

restaurere terrenget som er ødelagt på Toverud. Ved dette tiltaket vil NVO bli kvitt masser med kort 

transportvei, samtidig som massene blir brukt til å istandsette terrenget på Toverud.  

Etter endt oppfylling tas det tas sikte på at det etableres skog i området. Ønsket reguleringsformål er 

derfor LNF. Oppfylling av masser sikres gjennom ett eller flere bestemmelsesområder som tillater 

det.   
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3 Planområdet  

3.1 Størrelse og beliggenhet 

Toverud ligger på østsiden av Holsfjorden, nord i Lier kommune, 18 km fra Lierbyen og 8 km sør for 

anlegget på Vefsrud. Oversiktskart er vist i figur 3-1, mens fly- og dronefoto er vist i figur 3-2 og figur 

3-3.  

Figur 3-4 viser foreslått planområde. Det omfatter deler av areal for gjeldende reguleringsplan for 

løsmasseuttak Toverud med unntak av formålsområde L 1 i sør (se avsnitt 6.1).  

Fylkesvei 285 danner vestre avgrensning. Atkomst til området er via avkjørsel fra fylkesvei 285. Øst i 

planområdet går en bratt vestvendt bergvegg som strekker fra Toverud gård og ca. én kilometer 

nordover. Bergveggen er stedvis opp mot 50 meter høy. Under og langs lå det tidligere 

sammenhengende ur av grov blokkmark. Denne ura er gjennom lang tid gradvis blitt tatt ut og 

benyttet til anleggsformål, også før gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 1993. Stein fra ura er 

foredlet ved mobile knuseverk på anleggsområdet. Det ligger i dag lagret en del ferdigprodusert stein 

på arealet.  

I gjeldende reguleringsplans arealformål Massetak (Sm) gjenstår kun en liten del av ura i nord.   

Nord og nordøst for planområdet skjærer Sørelvas bekkekløft seg ned i nordvestlig retning.  

I tillegg til uttak av masser er det også kjørt inn masser til området gjennom flere år. Disse massene 

er vesentlig plassert i uras søndre halvdel. Massene er vesentlig jord- og leirmasser, mye visstnok fra 

E16-utbyggingen i Bærum. Kommunen har fulgt opp tidligere gitte tillatelser da eksisterende 

oppfylling trolig er i strid med reguleringen og tillatelsen og bl.a. gitt pålegg om stans i arbeidene. 

Det har for en del år tilbake også foregått asfaltproduksjon på anleggsområdet i henhold til gjeldende 

reguleringsplan.   

Avgrensningen er ca. 155 dekar. Området ligger i sin helhet innenfor eiendommen Toverud, 

gårdsnummer 192, bruksnummer 1.  
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Figur 3-1: Oversiktskart 
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Figur 3-2: Flyfoto fra 2016 som viser område som er berørt av virksomheten ved Himåsen på Toverud. Etter at 
dette bildet er tatt er mer skog avvirket som en del av driften (se figur 3-3). Toverud gård ligger nederst til 
venstre i bildet 

Figuren nedenfor er dronefoto tatt sommeren 2018. Dette ble presentert for planavdelingen i møtet 

8.5.2019. 

 

 

Figur 3-3: Dronefoto av området tatt sommeren 2018 
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Figur 3-4: Varslet planområde  
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3.2 Rettigheter  

Det foreligger en tidsavgrenset avtale mellom grunneier Ole Toverud og Åsland Pukk AS for bruk av 

området. VAV arbeider i skrivende stund med en avtale med disse partene for å få tilgang til 

området.  

3.3 Biologisk mangfold 

Området ble undersøkt av BioFokus i 2014[6]. De avgrenset tre naturtyper, to med A-verdi og en med 

B-verdi, se figur 3-5. Merk at BioFokus’ registreringer ikke ligger inne i naturbasen[5]. Det er senere 

utført NiN1-kartlegginger i området. Disse registreringene ligger i naturbasen, og sammenfaller godt 

med BioFokus’ kartlegging. 

 

Figur 3-5: Naturtyper avgrenset av BioFokus i 2014. Nr. 1 har B-verdi, de to andre A-verdi. Kart utarbeidet av 
BioFokus[6] 

Området i øst ble vurdert på nytt av Ecofact i 2018[7]. De skriver at med unntak av en del i nord er de 

deler av naturtypene (nr. 2 og 3 på figuren over) som dekker bergveggen og steinura innenfor 

gjeldende regulering fjernet/ødelagt ved masseuttaket som er gjennomført. Figur 3-6 og figur 3-7 

viser dette tydelig.  

Vandrefalk hadde hekkeforsøk i bergveggen mellom 2001-05, men er ikke observert siden[7]. 

                                                                 
1  Natur i Norge (NiN) er et system for inndeling og systematisering av naturen i Norge. NiN består av beskrivelser av alle naturtyper, fra de store landskapene og ned 

til det minste livsmiljø. Det er et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av natur 

3 

1 



 Ny vannforsyning Oslo 
Levering av masser til Toverud i Lier kommune 

Planinitiativ 

Side:  11 av 27 

Dato: 02.04.2020 

Dok. nr. 50-X-RAP-549 

 

 
 

 

Figur 3-6: Bilde av den vestvendte bergveggen som ligger sentralt i planområdet. Bildet viser hvordan den 
skogkledde rasmarka som inngår i naturtypelokalitetene nå er fjernet. Dette området er synlig som et gult felt 
på bergveggen. Dette inkluderer lokal lokaliteten for barlind i lokalitet 2. Kun et lite område utenfor bildet helt i 
nord (til venstre) består 

 

Figur 3-7: De registrerte naturtypene i dag. De gjennomsiktige delene av lokalitet 2 og 3 viser områdene som er 
fjernet etter 2014. Figur utarbeidet av Ecofact[7] 
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3.4 Ressurser 

3.4.1 Drikkevann 

Flere vannbehandlingsanlegg har vannuttak fra Holsfjorden til drikkevannsformål, se figur 3-8. Asker 

og Bærum Vannverk (ABV) tar ut vann ved Toverud, mens Glitrevannverket tar ut vann ved Sylling.  

ABVs anlegg er dimensjonert for en årlig overføring av 35 millioner m³ vann. Vannet hentes ut på 50 

meters dyp. Holsfjordanlegget hadde i 2016 en leveranse på 12,2 mill. m3. Fra 2000 har årlig uttak 

ligget på mellom 11 og 15 millioner m3 (med unntak av 2007 da det ble tatt ut ca. 17 mill. m3)[14]. 

Glitrevannverket tar vann fra Holsfjorden ved Sylling vannbehandlingsanlegg. Vanninntaket ligger på 

60 meters dyp, ca. 350 meter ut fra Svangstrand. Kapasiteten på anlegget er ca. 10 l/s, og årlig vann-

produksjon er ca. 150 000 m3. Dette forsyner 1 480 personer i Syllingområdet[15]. Vannforsyningen 

karakteriseres som usikker, uten tilfredsstillende reserveforsyning og med et stadig dårligere råvann. 

Glitrevannverket vil sannsynligvis velge å forsyne Sylling fra Glitre via en forbindelse fra Sjåstad 

gjennom et fellesprosjekt med Lier kommune[16].  

I tillegg har Mattilsynet registrert flere vannverk med inntak i Tyrifjorden, se figur 3-8. Disse er 

oppsummert i tabell 3-1. I tillegg kommer ny vannforsyning til Oslo som vil ta vann fra Holsfjorden. 

Tabell 3-1: Vannverk med inntak i Tyrifjorden. Opplysninger hentet fra Mattilsynets kartportal[17]  

Nr. Vannverk Inntak Antall personer 

1 Asker og Bærum Vannverk Holsfjorden ved Toverud Ca. 100 000 

2 Glitrevannverket Holsfjorden ved Svangstrand Ca. 150 000 (omfatter også vann fra 
Glitre og Røysjø) 

3 Utøya AS Vannforsynings-
system 

På 45 meters dyp, 300 meter ut i 
Tyrifjorden 

Ca. 600 (ingen fastboende) 

4 Utvika Camping AS Vanninntak Utvika Camping Ca. 170 (hvorav 10 fastboende) 

5 Hole vannverk På 60 meters dyp øst for 
Frognøya 

Ca. 6100 (hvorav 5800 fastboende) 

6 Drolsum Vassverk A/L Tyrifjorden ved Drolsum Ca. 350 (hvorav 250 fastboende) 
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Figur 3-8: Kart som viser vannverk i området. Nummerering henviser til tabell 3-1. Hentet fra Mattilsynets 
kartportal[17] 

 

3.4.2 Pukk og grus 

Ressursen knyttet til Toverud (Himåsen) er registret av NGU som forekomst 0626–022, Toverud, se 

figur 3-9. NGU skriver[8]:  

Prøven er tatt i en ur langs riksveg 285, nordøst for Toverud gård. Området er egnet for uttak 

da avstanden til riksveg 285 er kort, avstanden fra bebyggelse er god og forekomsten er 

forholdsvis godt skjermet mot innsyn. Det er ingen overdekning innenfor det angitte 

uttaksområdet. Bergartene i ura består av basalt i bunn og rombeporfyr på overflaten. 

Basalten er trolig den dominerende bergarten 

Råstoffbetydning:  Lokal betydning 

Materiale:  Skred, forvitring 

1 

2 

6 

5 

4 

3 
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Figur 3-9: Forekomsten ved Toverud er vist med lys gul farge. Utsnitt fra kartdatabasen til NGU[8] 

Det er forøvrig trolig at det inngår verdifulle steinressurser for industriell bruk i dette området som 

ikke er registrert i NGUs base.  

 

3.5 Risikoforhold 

Det er lagret tilkjørte masser ved bergveggen. Disse massene kan være ustabile. Det har vært 

utrasing av løsmasser mot sørøst og ned i et myrlendt område i vegetasjonssonen etter sterk nedbør 

for noen år siden. Mektighet og stabilitet til ev. løsmasser under lagrede masser er ikke kjent. Ura 

skal være tatt ut til et planum av sandstein på kotehøyde med anleggsområdet, bortsett fra søndre 

del av innkjørte masser som skrår inn på nordenden av gamleura i sør.  

Bergveggen gir fare for ras/steinsprang. Geologisk notat som ble utarbeidet i forbindelse med 

planinitiativet på Toverud i 2014 beskriver skredområdet og blant annet nødvendige sikringstiltak 

ved arbeider nær bergveggen[25]. 

Miljøtilstanden i området er undersøkt, sist i 2018[21]. Vannkvaliteten i bekkedraget nedstrøms 

pukkverket ser ikke ut til å være påvirket av eventuell avrenning av innkjørte masser eller som en 

følge av drift i pukkverket. Det har vært asfaltproduksjon i området, men det er ikke påvist 

forurensning fra dette. I et område det har stått en dieseltank ble det målt svært høye verdier av olje 

og BTEX (blanding av de aromatiske hydrokarbonene benzen, toluen, etylbenzen og xylen) i 

oppsamlet overvann. Siden dette er ikke påvist i vannprøver nedstrøms tyder det på at 

forurensningen er lokal. Det er også gjort analyser av innkjørte masser. Alle prøver ligger innenfor 

tilstandsklasse 1, og det er liten fare for utlekking av tungmetaller eller andre miljøgifter  

Fv. 285 er gir atkomst til området. Den er flere steder smal, sidebratt, svingete og rasutsatt, men 

forbi foreslått planområdet er det en flat rettstrekning. Fylkesveien har ikke gang- og sykkelvei. 
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Årsdøgntrafikken er ifølge NVBD[4] 1950 kjøretøy/døgn med en tungtrafikkandel på 12 %. 

Fartsgrensen på hele den aktuelle strekningen er 80 km/t.  

 

 

Figur 3-10: Fv. 285 ved avkjørsel til løsmasseuttaket på Toverud. Øvre bilde sett sørover, det andre nordover 

3.6 Kulturmiljø 

Riksantikvarens database Askeladden har ikke registrerte kulturminner i området[3]. Buskerud 

fylkeskommune utførte registreringer i 2014. Alt areal innenfor det som nå foreslås som planområdet 

ble undersøkt ved visuell overflatebefaring og maskinell sjakting. Det ble det ikke gjort funn av 

automatisk fredede kulturminner[22].  

3.7 Friluftsliv 

Området er ikke i bruk til friluftsliv, og bortsett fra gårdsbebyggelsen på Toverud er det ikke 

boligbebyggelse i området. Området ligger utenfor Marka. (Storvilt)jakt på Toverud drives 

hovedsakelig utenfor planområdet. 
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4 Tiltaket  

Det planlegges å ta ut ca. 200 000 m3 med faste masser fra råvannstunnelen som drives fra Vefsrud. 

Tunnelen skal drives med tunnelboremaskin, noe som gir finkornete masser. I tillegg skal det 

sprenges ut en hall som gir 30 000 m3 faste masser. En lastebil med henger kan transportere omtrent 

10 m3 faste masser. Dette gir 23 000 lastebiltransporter mellom Vefsrud og Toverud. Bergarbeidene 

er planlagt startet 1. kvartal 2021, og varer ut 2025. Boringen vil trolig gjennomføres raskere enn 5 

år. Transporten vil variere noe, men vil i snitt være 40 biler med masser ut per dag mens boringen 

pågår. Med 12 timers arbeidsdag gir dette noe over 3 lastebiler i timen med lass. Bilene skal også 

tilbake, så disse tallene må dobles for å få samlet trafikk.  

Massene benyttes til oppfylling og istandsetting av arealene på Toverud, se prinsippskisse i figur 4-1. 

230 000 m3 faste masser tilsvarer omtrent 325 000 m3 anbragte masser, noe avhengig av hvor mye 

massene komprimeres. Etterbruk/tilplanting av dette området gir ikke behov for særlig 

komprimering, men massene vil uansett bli noe komprimert grunnet lastebiltransport og utjevning 

med bulldoser. Det må tas hensyn til ev. tidligere tilkjørte ustabile masser i dette arbeidet.  

I tillegg til masser fra Vefsrud ønsker VAV å ha muligheten for å kjøre inn masser fra andre deler av 

NVO-prosjektet på Toverud. Dette er mest aktuelt for TBM-masser fra det østre påhugget for 

råvannstunnelen på Huseby i Oslo, spesielt i første del av anleggstiden. Det aktuelle planområdet har 

god kapasitet for et større volum enn det som tas ut fra Vefsrud. 

En ny terrengform blir resultatet. Kommunestyrets positive vedtak om et planinitiativ forstås på 

bakgrunn av behandlingen av reguleringsplanen for Ny vannforsyning på Vefsrud og sluttbehandling-

en av kommuneplanen ved rulleringen i 2019. Begrunnelse og bakgrunn forstås å være følgende 

forhold: 

1. Unngå mest mulig tungtrafikkbelastning gjennom Lier kommune 

2. Istandsetting av sårene i landskapet på Toverud som utgjøres av disse elementene: 

- Til dels ulovlig ødelagt vegetasjonsskjerm i gjeldende reguleringsplan (med oppfylling av 

stabile masser som overdekkes med til dels ulovlig store volum innkjørte leir- og 

jordmasser som i dag er plassert langs bergveggens søndre del). 

- Arrondering og deretter tilplanting iht. gjeldende regulering for optimal skogproduksjon 

og -drift.  

- En oppfylling som dekker den lyse og unaturlige bergveggens nedre del opp til overkant 

av den tidligere ura.  

Steinmassene fra Vefsrud kan lett arronderes stabilt med fyllingsfot og avskjærende overvannsgrøft 

mot sør langs eksisterende anleggsvei/internvei, med et solid toppdekke/vekstlag av leire- og 

jordmassene som i dag ligger ved bergveggen. Figur 4-1 viser et prinsippsnitt av oppfylling. En vil da 

kunne opprettholde dagens regulering med permanent arealformål i en ny regulering. Dette vil også 

bli i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Ved ny fyllingsfot kan det enkelt etableres en avskjærende overvanns- og sigevannsgrøft på østsiden 

av anleggsveien, med fall mot sør ut i eksisterende sedimentasjonsdam ved avkjørselen fra fylkes-

veien. Det ligger til rette for utvidelse av sedimentasjonsdammen lavest i planområdet i sørvest. 

Etter endt oppfylling vil det legges til rette for å etablere skog. Masser fra TBM-drift har høyt 

finstoffinnhold. Det er gunstig i denne typen terrengrestaurering siden massene holder bedre på 
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vannet enn grovere sprengstein og dermed gir bedre vekstforhold for skog enn skrinn steingrunn. I 

Åsland Pukkverks kommuneplanarbeid ble det gjort vurderinger av oppfyllingshøyder og volum. 

Dette ble også presentert for kommunens planavdeling, bl.a. i møte 8.5.2019. Mer grundige 

vurderinger av dette inklusive etapper og avslutning vil bli gjort som en del av planarbeidet.  

 

Figur 4-1: Prinsippskisse av mulig oppfylling. Figur hentet fra landskapsrapport vedr. gjenopptakelse og 
utvidelse av driften på Toverud i forbindelse med siste kommuneplanrullering[23]  

NVO vil ha behov for masser for å utbedre/bygge atkomstvei fra fv. 285 og ned til anlegget på 

Vefsrud. I den grad det finnes brukbare masser på Toverud kan det være aktuelt å benytte disse 

massene, jf. haugene med ferdigprodusert stein som er lagret i området, for en vesentlig del i 

gjeldende reguleringsplans formålsområde vegetasjonsskjerm. Disse massene kan på denne måten 

fjernes for å gi plass til tunnelmassene som tas ut senere og som kan fylles opp nedenfra/vestfra 

langs fra om lag eksisterende anleggsvei i planområdet. 

 

 

Bergvegg med 
vegetasjonssone 



 Ny vannforsyning Oslo 
Levering av masser til Toverud i Lier kommune 

Planinitiativ 

Side:  18 av 27 

Dato: 02.04.2020 

Dok. nr. 50-X-RAP-549 

 

 
 

5 Forventet virkning av tiltaket 

Tiltaket vil gi en ny terrengform, som etter tilplanting og med de gode lokale vekstforholdene nokså 

raskt vil bli skogbevokst. Tilbakeføringen er tenkt etter samme prinsipp som gjeldende regulerings-

plan bestemmer for å skjule sår i landskapsbildet og legge til rette for naturlig revegetering med 

innslag av plantet skog. Oppfyllings- og istandsettingsarbeider vil medføre endringer som harmoner-

er bedre med landskapsbildet og vurderes å være positivt landskapsmessig. Dette ble også 

dokumentert ved innspill til siste kommuneplanrullering og presentert i nevnte møte med kom-

munen 8.5.2019. Området består i dag av areal som det er gjort store synlige inngrep i. Etter de 

tidligere gjennomførte terrenginngrep er det i dag i praksis kun skjermingsbeltet vest for anleggs-

veien som gjenstår. Det arealet er det lavestliggende og er helt utilstrekkelig som effektivt 

skjermingsbelte som var forutsatt i gjeldende regulering. Figur 5-1 nedenfor fra landskapsrapporten 

som ble sendt inn 22.12.2018 ved siste kommuneplanrullering viser dette[23].  

 

Figur 5-1: Eksisterende situasjon sett fra Meieribakken i Sylling. Tidligere drift på Toverud er godt synlig i 
landskapsbildet Figur hentet fra landskapsrapport vedr. gjenopptakelse og utvidelse av driften på Toverud i 
forbindelse med siste kommuneplanrullering[23] 

Figur 5-2 er en fotomontasje fra samme rapport og ble presentert for planavdelingen i mai 2029. 

Bildet skal illustrere et istandsatt tilvokst vegetasjonsbelte etter ferdig oppfylling.  

Landskapsvirkningen vil bli belyst gjennom planarbeidet. 
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Figur 5-2: Fremtidig situasjon der hele skråningen på vestsida er fylt tilbake opp til samme høyde som der ura 
opprinnelig lå mot bergveggen. Vegetasjonen er reetablert og terrenget er satt i stand. Figur hentet fra 
landskapsrapport vedr. gjenopptakelse og utvidelse av driften på Toverud i forbindelse med siste 
kommuneplanrullering[23]   

 

Nærliggende naturtyper vil ikke påvirkes av en oppfylling. Det har tidligere vokst truede arter som 

alm, ask og barlind i ura, men disse har forsvunnet ved uttak av ura. Ved istandsetting av terrenget 

innenfor planområdet bør bergveggens øvre deler bevares, slik at det opprettholdes en mulig biotop 

og hekkeplass for klippehekkende fugl. Landskapsestetiske hensyn tilsier også at bergveggens øvre 

del bør søkes eksponert både ved nær- og fjernvirkning. Se for øvrig kap. 3.3 og kap. 8 for nærmere 

beskrivelse av forholdet rundt naturmangfold. 

Oppfylling av masser kan gi ras og utglidinger. Med innkjørte steinmasser fra Vefsrud og lokal 

masseforflytning av eksisterende i hovedsak innkjørte leir- og jordmasser kan det ligge til rette for en 

sikker gjennomføring av istandsettingen av arealene i vegetasjonsskjermen. Områdestabilitet/grunn-

forhold vil undersøkes som en del av planarbeidet slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.  

Med unntak av lekkasje fra diesel viser en miljøgeologisk undersøkelse høsten 2018 av området at 

forurenset masser mest sannsynlig ikke finnes i planområdet[21]. Miljøtilstanden ble også 

dokumentert i 2014. Dette vil følges opp i planarbeidet slik at avrenning og eventuell forurensing kan 

håndteres uten risiko for spredning til miljøet/nedstrøms.  

Gjennom oppfylling av området er det en fare for avrenning med f.eks. høy turbiditet. Dette vil 

undersøkes som en del av plansaken, og tiltak for å begrense faren for dette iverksettes, jf. rede-

gjørelsen ovenfor. Det er viktig å ha kontroll på overvannet, noe som kan sikres ved etablering av 

avskjærende grøfter. Det er som nevnt etablert sedimentasjonsdam sørvest på området som 

overvann og ev. sigevann kan fanges opp i for sedimentasjon og prøvetaking før videreføring 

vestover til Holsfjorden.  
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Anleggstrafikken vil gå fra Vefsrud, opp til fv. 285 og videre til Toverud/Himåsen. Avstanden er 8,3 

km. Det er bratt fra påhugget for NVO på Vefsrud opp til fv. 285 (ca. 130 meter stigning). Fylkesveien 

er relativt smal med liten eller ingen veiskulder. Strekningen mellom Vefsrud og Toverud er uten 

stigninger. Det er lite/ingen bebyggelse langs strekningen. Den er lite brukt av myke trafikanter, men 

det er noe treningssyklister i sommerhalvåret. Sikt i avkjøringen til planområdet på Toverud 

bedømmes å være god. Det ble utarbeidet et notat med trafikkvurdering som innspill til siste 

rullering av kommuneplanen[24]. Notatet beskriver disse forholdene. Statens vegvesens innsigelse til 

Toverud ved siste kommuneplanrullering ble trukket ved brev datert 22.5.2019.Trafikk vil belyses i 

plansaken der SVVs vurderinger i ovennevnte brev vil inngå. 

 

 

 



 Ny vannforsyning Oslo 
Levering av masser til Toverud i Lier kommune 

Planinitiativ 

Side:  21 av 27 

Dato: 02.04.2020 

Dok. nr. 50-X-RAP-549 

 

 
 

6 Forholdet gjeldende og pågående planarbeid  

6.1 Reguleringsplan 

Området er regulert i sak 26, vedtatt av kommunestyret: 30. mars 1993. Figur 6-1 viser plankart.  

 

Figur 6-1: Plankart for løsmasseuttak Toverud. Hentet fra Lier kommuns karportal[18] 

 

I reguleringsbestemmelsene for de enkelte områdene heter det (relevant utdrag)[19]: 

I området L1 skal det drives skogbruk og jordbruk. 

Område L2 skal snarest og senest i løpet av 1993 istandsettes og føres tilbake til 

landbruksformål. 

Innenfor område SM1 kan det bare tas ut løse urmasser.  

I anleggsområde SA kan det oppsettes mobilt knuseverk og mobilt asfaltverk 

For område SM1 skal det utarbeides en driftsplan som viser etappevis drift samt 

uttaksavslutning/tilbakeføring til landbruksformål når driften opphører. Planen skal 

godkjennes av bygningsrådet.  

I anleggsområde SA kan det oppsettes mobilt knuseverk og mobilt asfaltverk. 
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I område SK1 skal vegetasjonen være skjerming mot områdene SM1 og SA. Drift av skogen 

skal derfor bare være nødvendig tynning. 

Om veien inn til området heter det at den skal anvendes for trafikk til drift av skog og massetaket og 

at den skal stenges fysisk for alminnelig ferdsel ved riksveien. Kryss med fv. 285 Ringeriksvegen skal 

utføres i samsvar med krav stilt av vegsjefen i Buskerud. 

Grunneier ønsket en utvidelse av dette området for uttak av løsmasser og mottak av rene masser for 

deponering og/eller videreforedling som byggeråstoff. Det ble arbeidet med reguleringsplan for 

utvidelse av dette området i 2014, men arbeidet munnet ikke ut i vedtatt plan. Det ble besluttet å ta 

en ev. utvidelse som et innspill til rullering av kommuneplanen (se neste avsnitt). 

Som beskrevet i kap. 3 er det gjort inngrep i skjermingsbeltet på et areal som er større enn det 

regulerte uttaks- og anleggsområdet.  

 

6.2 Kommuneplan 

I kommuneplanen er en mindre del av gjeldende og foreslått planområde på Toverud vist som 

eksisterende råstoffuttak, mens arealene rundt er LNF. Rett sør for området er det angitt hensynsone 

drikkevann. Dette er inntaket til Asker og Bærum vannverk.  

Gjennom rullering av kommuneplanen i 2018/19 kom det forslag om utvidelse av råstoffutvinning på 

Toverud[10]. Figur 6-3 viser avgrensning. Dette mottok innsigelser fra Mattilsynet[11], Fylkesmannen[12] 

og Statens vegvesen[13]. 

Fylkesmannens innsigelse var begrunnet i at utvidelse av masseuttaket medfører forringelse av 

nasjonalt viktig naturmangfold. Innsigelsen underbygges med verdier knyttet til vassdrag og hvorvidt 

tiltaket vil ha innvirkning på målene i regional plan for vannregion Vest-Viken, samt at 

landskapshensyn ikke er tilstrekkelig vurdert. Deponering av masser for restaurering av terrenget og 

landskapsbildet på Toverud er i tråd med kommunestyrets vedtak. Det vil gi en restaureringen av 

terrenget i vegetasjonssonen i gjeldende regulering med tilbakeføring til opprinnelig landskapsbilde. 

Etter vårt syn vil det ikke forringe viktig naturmangfold siden en oppfylling kan skje uten inngrep i 

eksisterende registrerte naturverdier. Hensynet til vassdrag anses også å være uproblematisk da 

Sørelva ligger på betydelig avstand fra arealene der tilbakeføring er aktuelt.  

Mattilsynet fremmet en generell innsigelse siden Holsfjorden ikke er gitt beskyttelse som 

drikkevannskilde i form av hensynsoner og/eller bestemmelser. For utvidelsen på Toverud var det i 

tillegg en innsigelse siden det manglet en konsekvensutredning av dette tiltaket med fokus på mulig 

forurensning og avrenning mot vannkilder (Holsfjorden). Innsigelsen er senere trukket. Innsigelsen 

fra Statens vegvesen (som både fylkeskommunal og statlig veimyndighet) var begrunnet i manglende 

utredning av konsekvensene for fv. 285. Denne innsigelsen er senere trukket med visse vilkår. 

Ved kommunestyrets sluttbehandling av planforslaget 18.6.2019 ble utvidelse av Toverud massetak 

ikke tatt med i kommuneplanen. Som sitert i innledningen stilte kommunestyret Lier kommune seg 

positivt til at det utarbeides ny reguleringsplan for Toverud for å legge til rette for mottak og deponi 

av masser fra Ny Vannforsyning Oslo/Vefsrud.  
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Figur 6-2: Utsnitt fra kommuneplanen til Lier kommune. Brun flate er eksisterende råstoffuttak. Skravur er 
hensynsone 

 

Figur 6-3: Kartskisse fra siste rullering av kommuneplan for Lier. Området i øst merket 20 er utenfor forslaget til 
planavgrensning i dette planinitiativet. Det skraverte området i vest merket 20 er om lag gjeldende regulerings 
arealformål vegetasjonsskjerm som ble foreslått videreført. Det lys beige arealet er gjeldende reguleringsareal 
for løsmasseuttak og anleggsområde 
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7 Prosessform, omfang og fremdrift  

Det er viktig med rask fremdrift. Opparbeidelse av veien til Vefsrud-påhugget starter sommeren 2020 

iht. planlagt fremdrift. Påhugg og bergarbeidene nede ved Holsfjorden starter ved årsskiftet 

2020/2021, og det vil være behov for at massemottaket er klart da. Om reguleringsvedtak ikke skulle 

bli fattet i tide kan det bli aktuelt å søke om dispensasjon fra gjeldende regulering på Toverud for å 

gjennomføre forberedende arbeider for mottak av stein fra NVO-utbyggingen. Dette vil hindre 

transport av stein fra Vefsrud sørover gjennom Lier kommune. 

Det vurderes felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad i medhold av pbl. § 1-7 jf. 

§§ 12-15 og 21-4. Søknad om rammetillatelse vil i så fall behandles sammen med regulerings-

planforslaget. 

Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan vil prosess med medvirkning følge kravene i plan- og 

bygningsloven, med varsel av oppstart og høring av planen. Alle relevante parter vil varsles. Av 

offentlige myndigheter anser vi Fylkesmannen, Mattilsynet og Statens vegvesen/Fylkeskommunen å 

være de viktigste. Siden det ikke er naboer til området utover grunneier, anses det ikke å være behov 

for åpent møte vedrørende planarbeidet.  

Ved vedtak av ny plan vil gjeldende reguleringsplan (504-905-07 Toverud løsmasseuttak) oppheves. 
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8 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger  

Tiltaket skal vurderes iht. til forskrift om konsekvensutredninger. Forskriftens § 6 med vedlegg I lister 

opp de tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Tiltaket fanges ikke opp av disse.  

Forskriftens § 8 med vedlegg II lister opp hvilke planer som skal konsekvensutredes om de kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Vedlegg II, pkt. k sier.  

Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse. 

Til tross for at tiltaket er restaurering etter tidligere masseuttak vil det føre til varig lagring 

(deponering) av mer enn 50 000 m3 masser på et areal over 50 dekar. Punkt k kan derfor komme til 

anvendelse, men forslagsstiller mener at tilbakeføring av området ligger inne i det som skal gjøres 

ved avslutning av masseuttaket. I reguleringsbestemmelsene heter det:  

For område SM1 skal det utarbeides en driftsplan som viser etappevis drift samt 

uttaksavslutning/tilbakeføring til landbruksformål når driften opphører. Planen skal 

godkjennes av bygningsrådet. 

I driftsplanen heter det at etterbehandlingen går ut på å grovjevne område før det tilsåes/plantes 

til[20]. 

Om man likevel kommer til at pkt. k skal anvendes må det vurderes om tiltaket kan ha vesentlig 

virkning. Kriterier for vesentlig virkning er gitt i § 10. Her kan a, b og c komme til anvendelse:  

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket 

kan medføre eller komme i konflikt med: 

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 

Det er ingen verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, laksevassdrag eller kulturmiljøer i 

planområdet. Holsfjorden er som en del av Tyrifjorden et vernet vassdrag. Planområdet ligger på det 

nærmeste ca. 200 meter fra Holsfjorden. Sørelva som drenerer til Holsfjorden ligger rett nord for 

planområdet. Alt vann fra området vil havne i Holsfjorden. Det vil iverksettes tiltak slik at man har 

kontroll på overvann og lages planer for oppfylling. Massene som skal lagres vil også være rene. 

Potensialet for å påvirke verneverdiene vurderes derfor ikke å være tilstede. Forslagsstiller er Oslo 

kommune, Vann- og avløpsetaten, en etat som naturlig nok er svært opptatt av vannkvaliteten i 

Holsfjorden som fremtidig drikkevannskilde for Oslo.  

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 

Det er kartlagt verdifulle naturtyper i området med A-verdi. Truete arter/naturtyper er 

arter/naturtyper innenfor rødlistekategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU). 

Ingen av de kartlagte naturtypene er i disse rødlistekategorien. Barlind, ask og alm er alle i kategorien 

sårbar. Disse er registret i den vestvendte skråningen der det har vært tatt ut masse. Masseuttaket 

har fjernet disse artene. Rett sør for planområdet har NINA[1] registrert to sårbare insekter i 2015, 

mens BioFokus fant fakkeltvebladmose (også sårbar) i bekkekløfta langs Sørelva i 2014.  
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En oppfylling av masser vil ikke komme i konflikt med de truede arter. Vi kan derfor ikke se at tiltaket 

utløser konsekvensutredning etter bokstav b i forskriften. 

Steinressursene er kartlagt av NGU, men er kun gitt lokal verdi[8], og utløser dermed ikke krav om 

konsekvensutredning.  

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. 

Tyrifjorden er varig vernet, og rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er aktuelt. Dette er 

vurdert under punkt a. 

Forslagsstillers vurdering er at det er uklart om tiltaket kommer inn under tiltak som skal vurderes 

etter forskriften. Ved å gjøre en slik vurdering mener vi at tiltaket ikke har vesentlig virkning for 

forhold omtalt i § 10, og at en konsekvensutredning dermed ikke påkrevet. Dette forholdet må 

imidlertid kommunen ta standpunkt til. 
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