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1. Om planarbeidet

1.1. Bakgrunn og formål

Franzefoss Minerals AS, som driver Hole kalkverk, har engasjert Asplan Viak AS for å utvide 

gjeldende reguleringsplan for Hole kalkverk. Formålet med planendringen er å legge til 

rette for administrasjonsbygg, lager, verksted og vekt på et areal på ca 10 daa som 

grenser inn til dagens brudd samt gjøre mindre justeringer av eksisterende uttaksområde 

for å tilpasse planen til dagens situasjon. Gjennom utvidelsen vil kjøremønsteret i 

kalkverket endres for å øke sikkerheten. 

1.2. KU og planprogram

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (KU) §§ 6 og 8. Jf. §6b 

skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I der tiltaket ikke er konsekvensutredet i tidligere 

plan, alltid konsekvensutredes. Pkt. 19 i vedlegg I omfatter uttak av masser der minst 200 

daa samlet overflate blir berørt. Dette planarbeidet omfatter ikke nytt område for uttak, 

men ca. 10 daa utvidelsesområde, og omfattes dermed ikke av tiltak i vedlegg 1.  

Jf. §8a skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes dersom de kan få 

vesentlige virkninger etter §10. Mindre tiltak for uttak av masser omfattes av vedlegg II nr. 

2a. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med verdier nevnt i §10a eller b eller være i strid med 

statlige eller regionale føringer nevnt i §10c. Det er et mindre område som ønskes 

omdisponert, og tiltaket vil ikke føre til økt fare for forurensning, gi konsekvenser for 

befolkningens helse eller økt risiko for ulykker som nevnt i §10 e-h. Etter forslagsstillers 

vurdering falle ikke tiltaket inn under krav om konsekvensutredning jf. forskrift om 

konsekvensutredning §§ 6 og 8. 

Jf. oppstartsmøte med Vestre Toten kommune er kommunen usikker på om tiltaket har 

vesentlige virkninger etter §10, og ønsker at det skal utarbeides planprogram og KU for 

planen. 
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2. Planområdet

2.1. Planavgrensning

Planområdet ligger vest for Bøverbru i Vestre Toten kommune, se Figur 1. 

 
Figur 1 Lokalisering av planområdet

Planavgrensning er vist i Figur 2. Planavgrensninga tar med seg hele gjeldende 

reguleringsplan fordi det er behov for å forskyve regulert vegetasjonsskjerm der det skal 

tilrettelegges for administrasjonsbygg m.m. i nordøst, se Figur 3. I tillegg er planområdet 

strukket noe utenfor gjeldende plan på punkt for å omfatte areal av dagens kalkverk som 

delvis ligger utenfor regulert område. Som beskrevet i kap. 4, skal gjeldende 

reguleringsplan ellers videreføres slik den foreligger. 
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Figur 2 Planavgrensning

    

Figur 3 Planavgrensning vist sammen med gjeldende reguleringsplan
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2.2. Eiendomsforhold

Hele utvidelsesområdet og store deler av eksisterende kalkverk ligger innenfor gnr. 88 

bnr. /8, /31-32, /41-42. Øvrig planområde ligger på gnr./bnr. 88/9 og 88/57 se Figur 2. 

Forslagstiller har avtale med grunneier om kjøp av utvidelsesområdet dersom dette 

arealet blir regulert. 

2.3. Dagens arealbruk

Det aktuelle området for administrasjonsbygg m.m. ligger inntil Hole kalkverk. Bruddet er 

en av flere kalksteinsforekomster i Mjøsområdet og én av tre forekomster i Vestre Toten 

kommune som er åpne for kommersiell drift. Av disse tre er kun Hole og Nordbruddet 

aktuelle for framtid råstoffuttak. Hole kalkverk ligger i en sedimentær kalksteinsforekomst. 

Driften består av knusing og nedmaling i knuseverk og mølle, og i 2016 ble det tatt i bruk 

et nytt knuseverk. Uttaket av har de siste årene økt som følge av det nye og mer effektive 

knuseverket. Årlig uttak er påvirket av markedet, men begrenset av utslippstillatelse for 

produksjon av møllet kalk og pukk etter forurensningsloven sist endret 14.7.21. 

Området for administrasjonsbygg m.m. ligger på et nivå lavere enn dagens kalkbrudd og 

består av en drenert og uthogd myr. Figur 4 viser området fotografert fra dagens 

atkomstveg inn til bruddet, og høydeforskjellen opp mot bruddet er synlig til høyre i 

bildet.  

Figur 4 Utvidelsesområdet sett fra adkomstvegen til kalkverket. Foto: Asplan Viak

Vann fra kalkbruddet pumpes gjennom grøft som er gravd vest-øst gjennom området. Det 

er ikke årssikker vannføring i denne grøfta, men vannføringen avhenger av hvor mye vann 

som pumpes ut av bruddet. Grøfta renner ut i bekkeløp som går videre ut i Store 

Bergsjøen, se Figur 5. Forurensningssituasjonen blir overvåket gjennom 

prøvetakingsprogram knyttet til utslippstillatelsen for Hole kalkverk, se kap 6.2. 
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Figur 5 Dreneringsgrøft rett nord for dagens kalkbrudd og innenfor utvidelsesområdet (foto: Franzefoss 
Minerals AS)

Tilkomstvegen til Hole kalkverk går langs utvidelsesområdet. Trafikken på veien er kun 

knyttet til kalkverket. Strømforsyningen er via egen høgspentlinje inn til anlegget med 

tilhørende trafo. Kalkverket har privat vannforsyning fra brønn sammen med en nabo. 

Brønnen ligger på naboeiendommen sør for dagens administrasjonsbygg. Avløpet føres 

via slamavskiller med støtbelastning og spredegrøft på egen grunn.

Øvrig planområde består av dagens kalkbrudd.

3. Rammer for planarbeidet

3.1. Nasjonale føringer

Nasjonale føringer for planarbeidet:  

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 

• Vannforskriften: Forbud mot å forringe vannkvaliteten i vannforekomstene. Disse 

skal beskyttes mot forringelse og om nødvendig forbedres/gjenopprettes med 

sikte på god økologisk og kjemisk tilstand (§4 Miljømål for overflatevann) 
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3.2. Regionale føringer

Regionale føringer for planarbeidet: 

• Innlandsstrategien - regional planstrategi for Innlandet 

• Innlandet og Viken vannforvaltningsplan 2022-2027

• Regional plan for verdiskaping, Oppland

3.3. Kommunale føringer

3.3.1. Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen for Vestre Toten kommune inngår i kommuneplanens langsiktige del 

2012-2023. Her er det satt følgende overordna mål:

1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle

2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune

3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur

4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle

3.3.2. Kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune (27.11.14) er området for utvidelse 

satt av til LNF-formål. Hensynssone bevaring naturmiljø (NO15) berører en mindre del av 

området (ca 2 daa), se Figur 6. Avgrensningen av hensynssone for naturmiljø er ikke i tråd 

med vedtatt detaljreguleringsplan fra 2015, som i praksis reduserer denne hensynssona 

betydelig. Ny arealdel er under utarbeiding. 

Justering av gjeldende reguleringsplan mot vest berører faresone for høyspent i 

kommuneplanens arealdel.

Planforslaget vil ikke være i tråd med kommuneplanens arealdel. 
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Figur 6 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune med planavgrensning

3.3.3. Gjeldende reguleringsplaner

Området der utvidelsen planlegges er uregulert, men resten av planområdet er regulert i 

reguleringsplan for Hole kalkverk (planID 0529114) vedtatt 4.11.15, se Figur 7, og 

reguleringsplan for veg Hole kalkverk (planID 0529128) vedtatt 4.11.15 i vest, se Figur 8.

Figur 7 Gjeldende reguleringsplan for Hole kalkverk (planID 0529114)

Kalkbruddet er regulert til steinbrudd og masseuttak, og området er inndelt i 

delområdene SM1, 2 og 3 med bestemmelser knyttet til hvert delområde. 
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Utvidelsesområdet grenser inn mot delområdet SM1. Langs kanten av bruddet er det 

regulert et vegetasjonsbelte. 

Figur 8 Atkomstveien er regulert i reguleringsplan for veg Hole kalkverk (4.11.15)

4. Beskrivelse av tiltaket
Franzefoss Minerals AS ønsker å etablere lager, administrasjonsbygg, verksted og vekt på 

et areal på ca. 10 daa rett nord for dagens kalkverk. Gjeldende reguleringsplan utvides til 

å omfatte også dette området og forskyve dagens regulerte vegetasjonsskjerm til det som 

blir ny ytterkant av området, jf. Figur 9. 

Figur 9 Grovskisse av ønsket utvidelse

Arealet planlegges hevet delvis med sprengstein og delvis med jordmasser. Det er 

ønskelig at planen åpner for at deler av utvidelsesområdet kan fylles opp etter hvert med 



Planprogram 12

rene jordmasser fra kunder som har behov for å deponere masser. Dersom det åpnes for 

mottak av masser vil det bli etablert mottakskontroll i tråd med gjeldende regelverk. 

Ny hovedatkomst til bruddet er planlagt via utvidelsesområdet, inn i eksisterende kalkverk 

og tilbake samme vei. Stigningsforhold på veien vil derfor være førende for nivå på 

utfyllingen, både fra eksisterende atkomstvei og inn til kalkverket. Planområdet omfatter 

sørlig del av reguleringsplan for atkomstveien til Hole kalkverk for å kunne endre 

hovedatkomst inn i kalkverket. Det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig å endre formål 

på den delen av atkomstveien som blir liggende innenfor endret plan til steinbrudd og 

massetak, slik at man har fleksibilitet til justering av vei innenfor kalkverkets område.

Nytt administrasjonsbygg, laboratorium og evt. eget verksted i dette området skal erstatte 

dagens bygg (planlagt etablert i 2023). Dagens administrasjonsbygg ligger innenfor 

delområde SM2, sør for Holevegen og har en lite hensiktsmessig plassering i forhold til at 

hovedatkomst til bruddet er fra nord.  Arealet skal ikke benyttes til masseuttak, men til 

funksjoner tilknyttet masseuttaket. Virksomheten på det nye området vil derfor ikke 

medføre konsekvenser for støy og støv utover det som genereres av trafikk til funksjonene 

her. Sørøst i utvidelsesområdet planlegges det å etablere en jordvoll for å skjerme 

bebyggelsen i øst. Nord i området, vil skråningen utgjøre vegetasjonsskjermen.  

På fire punkt er det behov for å justere avgrensning av gjeldende plan i tråd med dagens 

situasjon, se fig. Figur 10. 

Figur 10 Punkt der det er behov for å justere avgrensning av gjeldende reguleringsplan
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Mot vest er det ønskelig å innlemme dagens vei i planområdet. Dette er en tidligere 

traktorveg, som nå brukes i driften av kalkverket. Arealet mellom veien og dagens brudd 

vil bli regulert til grøntformål, d.v.s. at bruddet ikke vil bli utvidet mot vest.

Det planlegges ikke endringer av dagens reguleringsplan for kalkverket utover forskyving 

av vegetasjonsskjerm, justeringer for å tilpasse planen til dagens arealbruk på enkelte 

punkt. 

5. ROS-analyse
Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget. Prognoser for 

framtidig klima jf. Klimaprofil for Oppland (jan 2021) fra Norsk Klimaservicesenter vil 

legges til grunn for denne. Området inngår ikke i aktsomhets- eller fareområder for flom 

eller skred (NVE Atlas).  

6. Utredningstema
Konsekvensutredningen skal identifisere og omtale de faktorene som kan bli påvirket av 

planlagte tiltak og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Utredningstemaene 

er vurdert etter § 21 i KU-forskriften, og relevante tema er lista opp under. Tema som har 

store positive eller negative konsekvenser for miljø og samfunn skal konsekvensutredes, 

mens andre tema håndteres i planbeskrivelsen, se tabell under.

Tema KU Planbeskrivelse

Naturverdier X

Vannmiljø X

Naturfare og klimatilpassing X

Kulturmiljø, friluftsliv og landskap X

Trafikk X

Landbruk X

Støy X

Barn og unge X

6.1. Naturverdier

Naturmangfoldet i utvidelsesområdet er kartlagt av Asplan Viak i oktober 2021 (vedlegg 

nr. 1). For å få med soppsesongen i dette kalkrike området, ble kartleggingen 

gjennomført seint i sesongen. Naturmangfoldet er kartlagt i henhold til anerkjent 
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metodikk for kartlegging av naturtyper og arter, herunder Miljødirektoratets instruks for 

kartlegging av Naturtyper etter NiN2 (M-1930), Norsk rødliste for arter fra 2015 og 

Fremmedartslista fra 2018 (Miljødirektoratet 2021; Henriksen & Hilmo2015; 

Artsdatabanken 2018a). Registreringene ble gjort ved hjelp av applikasjonene NiNApp og 

Arter for iPad. Utredningen ble utarbeidetetter at ny Norsk rødliste ble publisert i 

november 2021, og alle funn av rødlistearter er oppdatert til gjeldende kategorier 

(Artsdatabanken 2021).

Området for utviding av kalkverket er vist som myr i kartgrunnlaget og har sannsynligvis 

vært myr for lang tid tilbake, men har gradvis grodd igjen til våt fastmark. Området består 

av intermediær til kalkrik fastmark med tuepreg og stedvis høy vannmetning. Det er ikke 

tegn til torvproduksjon i dag, og vanntilførselen kommer sannsynligvis kun fra nedbør. 

Grøfta inn mot kalkverket har sannsynligvis bidratt til å drenere området. 

Området er hogd ut og er overgrodd av siv og mjødurt. I nord grenser området til et areal 

som ble registrert som tørr kalkgranskog med stor verdi i 2013 (Naturbase ID 

BN00110769) i forbindelse med konsekvensutredning av ny adkomstveg. Store deler av 

denne, samt nesten alle trær innenfor utvidelsesområdet er avvirket over de seneste 

årene. Vegetasjonen i området bærer preg av å ha fått økt lystilgang, og det ligger igjen 

hogstavfall flere steder. Tørre og friske partier har lågurtvegetasjon, med bl.a. blåveis, 

markjordbær og skogstorkenebb. Mjødurt, strandrør og vassrørkvein dominerer i fuktige 

partier. Tyrihjelm (ansvarsart) og stor humleblom (HI, 2018) forekommer spredt, og det 

vokser beltekjuke, silkekjuke og østerssopp på gamle stubber av gran og bjørk. Det er 

betydelige beitespor etter hjortevilt på grastuster og unge løvtrær. 

Siden skogarealene i undersøkelsesområdet ikke ble registrert som viktig naturtype under 

kartlegging i 2013, antas det at området ikke hadde betydelige kvaliteter som kildeskog. 

Området har imidlertid potensial til å reetablere kalkgranskog på sikt, som er en sårbar 

naturtype (VU) (Framstad & Bendiksen 2018). Delområdet har i dag tilnærmet ubetydelig 

verdi, men basert på potensialet for å utvikle viktige naturtyper vurderes det til å være av 

noe verdi. Området har noe bidrag til økosystemtjenester og som beiteområde for 

hjortevilt, men har kun noe verdi i lokal sammenheng.
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Figur 11 Utvidelsesområdet er sterkt påvirket av hogst og kalkverket (foto: Asplan Viak)

Rapporten vil være grunnlag for vurdering av konsekvensene av planforslaget for 

naturverdiene.

6.2. Vannmiljø

Avrenning fra utvidelsesområdet går via bekk til Store Bergsjøen. Myra der utvidelsen 

planlegges, er drenert ut. Hole kalkverk driver etter utslippstillatelse etter 

forurensningsloven, sist endret 14.7.21. Av denne går det fram at vann i bruddet samles i 

sedimentasjonsgrøft, pumpes ut og ledes til bekk og Store Bergsjøen. Dette skal ikke 

inneholde miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper. Grenseverdi for vann fra bruddet 

er satt til 20 mg suspendert stoff (SS) pr liter vann. I tråd med utslippstillatelsen 

gjennomføres måleprogram for undersøkelse av vannkvaliteten i vannet fra bruddet til 

Store Bergsjø. Utslippstillatelsen legger også føringer for overflatevann og diffuse utslipp.

Dagens dreneringsgrøft med bruddvann må legges i rør under utfyllingen og i 

planarbeidet må det utredes hvordan man kan sikre kontroll på avrenning fra evt. utfylte 

jordmasser til Store Bergsjøen. Det er ikke årssikker vannføring i denne grøfta, men 

vannføringen avhenger av hvor mye vann som pumpes ut av bruddet.

Konsekvenser for vannmiljøet av utfyllingen over dagens sedimentasjonsgrøft og 

overflateavrenning fra det nye arealet for administrasjonsbygg, vekt og lager vil bli utredet 

i planarbeidet og tiltaket vil bli vurdert opp mot vannforskriftens §12. Data fra rapportering 

jf. utslippstillatelsen vil bli lagt til grunn for vurderingene.
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6.3. Naturfare og klimatilpassing

Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for ras eller flom. Avstand til fjell innenfor 

utvidelsesområdet er ikke kjent, men ved opparbeiding av atkomstvegen langs området i 

2016, kom man ned på fast masse. Området ligger over marin grense, jf. NVE Atlas. Det er 

ikke planlagt nye undersøkelser og vurdering av naturfare vil ta utgangspunkt i 

eksisterende kunnskap. Klimaprofil for Oppland vil bli lagt til grunn for vurdering av 

naturfare og overvannshåndtering. Ved store nedbørsmengder vil det være 

pumpekapasiteten i bruddet som begrenser vannføringen i grøfta gjennom 

utvidelsesområdet, og det er vannet i bruddet som vil stige, ikke vannføringen i grøfta.

6.4. Kulturmiljø, friluftsliv og landskap

Det er ikke registrert automatisk freda eller nyere kulturminner innenfor 

utvidelsesområdet. Ved utarbeiding av reguleringsplan for Hole kalkverk (2015), ble det 

gjennomført overflateregistreringer av arkeologiske kulturminner jf. befaringsrapport fra 

Oppland fylkeskommune 14.2.13. Det aktuelle området ligger rett på utsiden av det som 

er vist som befaringsområde i rapporten. 

Det er ingen kjente friluftsinteresser knyttet til planområdet.

Dagens kalkverkområde er avsluttet med en bratt skråning mot nord. Utvidelsesområdet 

vil bli fylt opp til et nivå noe lavere enn bruddet, og avslutningen mot nord vil derfor 

trappes noe ned i forhold til dagens situasjon.

Det er ikke planlagt ytterlige undersøkelser innenfor kulturmiljø, friluftsliv og landskap.

6.5. Trafikk, veg og teknisk infrastruktur

Bergsjøvegen er allerede hovedatkomsten til bruddet, og tiltaket vil ikke medføre økt 

trafikk på denne. Omlegging av innkjøring og intern veg vil bedre trafikksikkerheten 

innenfor kalkverkets område. Intern veg vil ikke bli regulert, men vil prosjekteres og 

illustreres for å vurdere utfyllingsnivå og kopling til atkomstveg og bruddet innenfor. Det 

vil bli utarbeidet en enkel vurdering av v/a-løsning, inkludert brannvann, som viser at 

planlagte tiltak er gjennomførbart.

6.6. Landbruk

Utvidelsesområdet er registrert som dyrkbar mark. Konsekvenser for landbruk vil bli 

vurdert.
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6.7. Støy

Tiltaket vil ikke føre til økt forurensning og dermed ikke behov for endring i 

utslippstillatelsen, heller ikke for støy. Det er tidligere utarbeidet støyrapport for Hole 

kalkverk, og revidert støyrapport i forbindelse med bygging av ny mølle vil foreligge 

høsten 2022. Nytt administrasjonsbygg, vekt og verksted vil ikke medføre økt støy, og det 

vil ikke bli utarbeidet støyutredning som del av planprosessen. Det planlegges skjermvoll 

mot bebyggelsen øst for området, og støyforholdene vurderes å bli forbedret på grunn av 

tiltaket. Utvidelsesområdet vil bli tatt med i seinere revisjoner av kalkverkets støyrapport.

7. Planprosess, medvirkning og framdrift
Naboer, grunneiere og offentlige instanser varsles om oppstart og får planprogram på 

høring jf. plan- og bygningsloven § 12-8.  Varsel om oppstart annonseres i lokalavis, på 

kommunens nettsider og på www.asplanviak.no. I tillegg vil Franzefoss Minerals AS 

orientere om planarbeidet i sitt nyhetsbrev, som har mange abonnenter i nærområdet. 

Forslagsstiller vil ha særskilt dialog med Statsforvalter om evt. tilrettelegging for mottak av 

rene masser i bruddet.

Kommunen og forslagsstiller vil i fellesskap invitere til et åpent møte når planforslaget er 
på høring.

Vedlegg
1. Rapport naturmangfold. Utvidelse av Hole kalkverk. Asplan Viak 2021.
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2. Vedlegg


