
Møtereferat	4.	november	2020 

 
 
Til stede:  Wibeke J Hansteensen, Per Gunnar Kristoffersen, Tommy Karlsen, Lars Geir 

Mortensen, Magnus Tandberg, Harald Rustand, Stian Svendsen, Wenche 
Nordahl Hanssen, Morten Lauvbu (ØEK) 

 
Ikke til stede: Alexander Eliassen  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Wenche Nordahl Hanssen ble foreslått valgt inn som kasserer, som erstatter for Mette 
Skogstad. 
 
Tommy Karlsen ble foreslått valgt inn som leder, og overtar etter Grete Torsby. 
 
Styret for 2020 vil med dette bli satt med følgende struktur: 
 
Tommy Karlsen   Leder 
Lars Geir Mortensen   Nestleder 
Wenche Nordahl Hanssen  Kasserer 
Wibeke J Hansteensen  Styremedlem 
Per Gunnar Kristoffersen  Styremedlem 
Magnus Tandberg   Styremedlem 
Harald Rustand   Styremedlem 
Stian Svendsen   Styremedlem 
Alexander Eliassen   Styremedlem 
 
Registermelding må sendes Brønnøysundregistrene. 
 
Sak 22/20 Dekning av kostnader for skilting i lysløypa 
 
Finn Martin v/ lysløypekomiteen, har meldt inn en forespørsel om GU kan dekke utgifter på 
ca 2000,- til ny skilting i lysløype. 
 
Vedtak: GU dekker utgiftene. Ansvar: Wenche 
 
Sak 23/20 Koordinering av arrangementer 
 
Det er behov for at arrangører av ulike arrangement, sjekker ut med hverandre når de 
planlegger arrangement på Ormåsen. Det har nylig vært et mesterskap i Orientering samtidig 
som et Diskgolf-arrangement.  
 
GU oppfordrer alle arrangører om å snakke med hverandre når arrangement planlegges. 
 
Sak 24/20 Videreformiding av Nyhetssak i NRK ang, forurensing fra Kobberverket. 
 



Ormåsen grendeutvalg er ikke aktør i saken, her representert ved enkeltinnbyggere. Vårt 
mandat er å være orientert om det som skjer, og være bindeledd mellom befolkningen som 
helhet, og kommune. Vi kan synliggjøre vår tilstedeværelse ved å republisere slike saker. 
 
Vår kapasitet til å følge opp hva som publiseres i media er begrenset. Grendeutvalget utviser 
derfor forsiktighet. Dersom det publiseres en sak, skal den først og fremst fronte Ormåsen, 
vårt mandat, og være oppsummerende og helhetlig. Vi er ikke et politisk organ, og skal 
derfor være tilbakeholdne i politisk betente saker som denne.  
Slike enkeltartikler publiseres derfor ikke uten videre. 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 03/19 Utbygging av Ormåsen 2020-30 
 
Morten Laubu informerer om utbyggingsaken i Øvre Eiker kommune (ØEK). 
 
Høringssvaret fra grendeutvalget var strukturert, gjennomarbeidet og godt. Kommunen har 
mottatt 130 innspill i saken. Alle som har levert høringsinnspill har mottatt et formelt svar på 
at innspillene er mottatt. Kommunen kommer tidligst til å behandle dette over nyttår. 
 
Ormåsen har vært utbygd etter en 40 år gammel reguleringsplan, og utbyggingen på 
Ormåsen har fulgt den planen. I denne planen er det skissert en adkomstvei til de nye 
byggefeltene, men ikke en ringvei. 
 
Området som er satt av rundt skole og barnehage og utebarnehage er på ca 150 mål. Det er 
viktig at området er plassert i forhold til bruksinteresse fra disse instansene. Det vil også bli 
en gjennomgang knyttet til om området er stort nok. ØEK ønsker en dialog rundt dette. 
 
Morten Laubu informerer om kommunens videre arbeid i saken om Eiker Kobberverk, og han 
stiller avslutningsvis spørsmål om hva som nå trengs av fortsatt oppmerksomhet i saken. 
 
ØEK har vært på befaring ved Eiker Kobberverk med miljødirektoratet. Prøver er blitt tatt. Det 
er ingen endring i prøveresultatene siden 2003 og 2007 og Miljødirektoratet gjentar sine råd, 
som tidligere er blitt gitt. Veltene og gruvene skal ligge i fred. Miljødirektoratet vil ikke ha 
noe utbygging eller aktivitet nærmere enn 100 meter til gruver og velter. 
 
Det er Statsforvalter (tidl. Fylkesmannen) som er rette instans i spørsmål knyttet til 
forurensing. 
 
Staten har ikke formelt overtatt ansvaret for Eiker Kobberverk, som er en av 80 av totalt 100 
gruveanlegg i Norge som ligger som de gjorde etter nedleggelse. Det er i dag 5 arvinger som 
formelt eier Eiker kobberverk, etter at deres oldefar kjøpte konkursboet på slutten av 1800- 
tallet. Sikkerheten ved gruvene er formelt sett eiernes ansvar. Det er ikke helsefarlig å 
oppholde seg i nærheten av gruver og velter om du forholder deg til de forskriftene som 
gjelder. 
 
Når det gjelder sig/bekk som renner forbi utbyggingsfeltet B7, så er bekkefaret slik det er nå 
steinsatt. Bekkefaret har sig fra myr, og fra gruvene. ØEK og utbygger av området B7 går i 
dialog med nærnaboene og sammen finner de frem til tiltak som trygger naboene. 
Representanter fra nærnaboene, ØEK og utbygger finner tid til møter. 
 
ØEK utarbeider nye skilter i samarbeid med OG, med tydelig informasjon ved Eiker 
Kobberverk. ØEK oppdaterer sitt prøveprogram som viser hvilke nivå som foreligger på 
vannprøver tatt fra bekker og sig, fra velter og gruver. Alle tilførselselvene til Eikeren og 
Drammenselva sjekkes. Til nå viser prøver de samme nivåer som ved tidligere prøver. ØEK 



sammenstiller informasjon i en ny rapport, og sammen med OG innviterer til et 
informasjonsmøte når pandemisituasjonen tillater det. Ormåsen er ikke bare for beboerne på 
Ormåsen, men også et friområde andre benytter seg av.Iinformasjonsmøtet vil derfor være 
åpent for de som ønsker å delta. 
 
Det har aldri forekommet at det er brukt forurenset masser til byggevirksomhet på Ormåsen. 
 
ØEK ønsker å fortsette å være transparente i saken, og vil gjøre alle relevante dokumenter 
tilgengelige. 
 
Foreløpig er følgende informasjon vesentlig: Gruver og velter ved Eiker Kobberverk gir i dag 
ikke prøvenivå på vannprøver i bekker og sig som er betegnet som forurenset og 
helseskadelig. Gruver og velter utgjør ingen helserisiko så lenge de får ligge i ro. Det er når 
massene bearbeides, at forurensningsfaren øker. Derfor skal det ikke forekomme aktivitet 
nærmere gruver og velter enn 100 meter. All aktivitet, som fører til støving eller flytting av 
massene bidrar til å øke forurensningsfaren. 
 
ØEK vil ta prøver av bær og sopp når det er sesong for dette. Vann fra bekker og sig med 
opphav fra gruvene skal ikke drikkes. 
 
Gruvene er en interessant og spennende del av vår lokalhistorie, området bør besøkes og 
benyttes i denne sammenheng, vis respekt for historisk grunn! 
 
Sak 02/18 Eget postnummer til Ormåsen 
 
Morten ønsker planbehandling av utbygging før Øvre Eiker kommune sender endelig søknad 
om nytt postnummer for Ormåsen, med post i butikk. 
 
Vi vil da ha et annet grunnlag enn for 2 år siden, og det vil være større sannsynlighet for at 
søknaden går igjennom. 
 
Forslag til dato for neste møte i grendeutvalget er første onsdag i desember kl 19:00. 
 
 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen, 4. november 2020 
Wibeke J Hansteensen / Referent 
 


