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Detaljregulering av Verpen næringsområde (saksnr. 21/4542)
Naturvernforbundet i Hurum og Røyken har mottatt varsel om oppstart av detaljregulering av Verpen
næringsområde, gnr./bnr. 353/13 i Hurum. I varslingsbrevet står det at «Området skal opparbeides som
base for entreprenørvirksomhet med tilhørende næringsbygg. Det legges til rette for drift i form av
massehåndtering med knusing av stedlige og tilkjørte masser samt mellomlagring og gjenvinning av
rene, tilkjørte masser for utkjøring i nye prosjekter».
NiHR vil bemerke at området egner seg dårlig til den type virksomhet som foreslås i varslingsbrevet.
Planen er i konflikt med utvalgte naturtyper, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, nasjonalt mål om
å redusere tapet av automatisk freda kulturminner, samt hensynet om å redusere avrenning av
miljøskadelige stoffer og partikler til vassdrag og fjord.
Den vest- og nordvendte lia ved Brattebakke er bevokst med edelløvsskog. Her finnes flere hule
eiketrær, som er en utvalgt naturtype med særskilt vern. Flere eiketrær i området har også potensiale
for å utvikle seg til hule eiketrær. I planområdet finnes det også flere forekomster av lind, som er en
trua art av nasjonal forvaltningsinteresse.
I planområdet er det registrert hele tolv automatisk freda steinalderlokaliteter, og disse omfatter store
deler av planområdets areal. Høyden over havet (mellom ca. 50 moh. og 60 moh.) sannsynliggjør at
samtlige lokaliteter stammer fra eldre steinalder. Det er et nasjonalt mål å minimere tapet av
automatisk freda kulturminner (jfr. Stortingsmelding nr. 16, 2019-2020). Det vil ikke være mulig å
gjennomføre ei utbygging på eiendommen uten at et stort antall steinalderlokaliteter går tapt. Per dags
dato har området rundt Verpentjern den største kjente ansamlinga av steinalderlokaliteter i kommunen,
og disse lokalitetene befinner seg i et kulturlandskap der sammenhengen mellom lokalitetenes
beliggenhet og den forhistoriske strandlinja er lett fattbar. Inngrepene som detaljreguleringa legger
opp til vil sterkt forringe verdien av dette kulturlandskapet.
Det bør også nevnes, at knusing av masser og massehåndtering alltid medfører avrenning av partikler
og mulig miljøskadelige stoffer. Eiendommens beliggenhet vil gjøre det svært vanskelig å hindre slik
avrenning ut i Verpentjern, og videre ut i Oslofjorden. Flere rapporter, bla. «Kunnskapsstatus for
Oslofjorden, SALT rapport nr. 1036», slår fast at avrenning av partikler og skadelige stoffer ut i
fjorden er en viktig medvirkende årsak til fjordens svært dårlige økologiske tilstand. Med denne
kunnskapen kan NiHR ikke forstå annet enn at kommunen må innta et føre-var-standpunkt, og at
virksomhet som kan føre til økt skadelig avrenning til fjorden ikke bør tillates.
For å oppsummere: Planen er i konflikt med ei rekke miljø- og kulturminnehensyn.
Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener derfor at planområdet er dårlig egna for de foreslåtte
virksomhetene, og at de foreslåtte planene for detaljregulering ikke bør gjennomføres.
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