Søknad om
driftskonsesjon
Engemoen grustak
Søker: LIBERG MATHEA SÆTRE
Bedrift: BJØRN BAASTAD AS
Telefon: 91902789
e-post: mathea@arkitektbua.no
Organisasjonsnr: 989746073
Søknads-ID: d655b17c-56a5-4bf5-85ed-6bfd4beb8d56
Dato for levert søknad: 22.12.2021
Levert av: LIBERG MATHEA SÆTRE

1. Grunnleggende opplysninger
Hva skal utvinnes?

Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses,
Byggeråstoff - løsmasser

Hvordan skal uttaket drives?

Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for
Navn på området:

Engemoen grustak

Bunnkote:

352 moh

Toppkote:

409 moh

Utregnet høydeforskjell:

57 m

Uttak
Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne 1 500 000 m³
søknaden fra søknadstidspunktet:

22.12.2021

Årlig planlagt uttaksvolum:

75 000 m³

Beregnet levetid for uttaket:

20 år

.
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2. Område
Status arealavklaring
Er det vedtatt en reguleringsplan:

Ja

Vedtaksdato for reguleringsplanen:

23.02.2021

Navn på reguleringspan, og/eller id:

Endring av reguleringsplan Engemoen
massetak, 20190300

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet
reguleringsplanarbeid for området?:

Nei

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser
etter plan- og bygningsloven?:

Nei

Tegnet område
Geometri

Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.

Areal til omsøkt område:

96 894 m² (96,9 daa)

3. Grunneieravtaler
Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

22.12.2021

Gårds- og bruksnummer Kommune (kommunenr.) Navn

Avtaler

21/13

Trysil (3421)

Eier selv

Eier selv

21/14

Trysil (3421)

Eier selv

Eier selv

.
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4. Hensyn
Type hensyn

Antall treff

Naturmangfold

0

Kulturminner

0

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:
Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.
Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:
Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

22.12.2021
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5. Drift
5.1 Driftsplan
Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er beskrevet i vedlagt driftsplan, i henhold til
driftsplanveilederen. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden.

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg
Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er representert i vedlagte kart. Detaljert liste er
vedlagt nederst i søknaden:
Vedlegg for driftsplan

22.12.2021

Vedleggsnavn

Vedleggstype

CE.pdf

Driftsplan

LA_Mde_Dens_Engemoen_FK_1.pdf

Driftsplan

Flytskjema del 2.pdf

Driftsplan

Flytskjema.pdf

Driftsplan

Driftsplan_Engemoen_22.12.2021.pdf

Driftsplan

2176 Etappe 1_A3 1-2000.pdf

Uttakskart

2176 Etappe 2_A3 1-2000.pdf

Uttakskart

2176 Etappe 3_A3 1-2000.pdf

Uttakskart

2176 Etappe 4_A3 1-2000.pdf

Avslutningsplan

Avslutningsplan A4 1-2000.pdf

Vertikale profiler

Profil A - D 221221.pdf

Vertikale profiler

.

side 4/12

5.2 Bergfaglig kompetanse
Bergteknisk ansvarlig for uttaket:
Navn

Fredrik Holth

Den bergfaglige kompetansen er: Innleid
Dokumentasjon
CV Fredrik Holth.pdf

5.3 Økonomi
Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp.
Vedlegg:
Budsjett 22 23 24 korrigert 22.12.2021.xlsx

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.
Vedlegg:
Modell_for_beregning_av_okonomisk_sikkerhetsstillelse_for Engemoen grustak.xlsx

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling
Forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekster, markeds- og eksportmuligheter, eventuell
effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.
KORT HISTORIKK: Bjørn Baastad AS, med adresse Vestmovegen 28, 2420 Trysil, er en virksomhet
etablert i 1997. Først som enkeltpersonforetak, og senere, i 2006, omgjort til AS. Firmaet utfører
arbeidsoppdrag innen totalentreprise for bygg og anlegg, samt veidrift for alle fylkesveger i Trysil
og Engerdal og litt i Rendalen. Dette omfatter alt grunn og terrengarbeid med opparbeidelse av
hyttefelt, boligfelt, større garasjeanlegg og boligprosjekter, i tillegg til etablering av infrastruktur
for vei, vann og avløp, samt vinterdrift og veivedlikehold for så vel kommunale som statlige vei
driftere/ eiere. Våre oppdragsgivere er offentlige etater, landbruks- og næringsvirksomheter,
større entreprenører og private. Bedriften har sentral godkjenning for tiltaksklasse 2 i utførelse
VÅRE VERDIER: Vår bedrift innfrir etablerte avtaler og dokumenterte forventninger og stimulerer
til økt læring og kompetanseutvikling for å øke konkurranseevnen. Vi er løsningsorientert med
fokus på hvordan vi kan bli bedre, nytenkende og bruker bedriftens erfaringer på en måte som
gjør oss åpen for forandringer. Grunnlaget for bedriftens eksistens er å forstå kundens behov og

22.12.2021
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disponere ressurser på en slik måte at behovene imøtekommes. Vi skal sikre en kostnadseffektiv
og lønnsom forretning innenfor bedriftens satsningsområder. Bedriftens etiske regler skal sikre
at alle ansatte utfører sine oppgaver og opptrer på en måte som ikke skader vårt omdømme og
tillit hos våre kunder og samarbeidspartnere. I 2015 kjøpte Bjørn Baastad igjen grustaket på
Engemoen, etter å ha leid dette, da tidligere eier ønsket å selge. Grustaket er det eldste i Trysil
som er drevet kommersielt, og er drevet siden tidlig 90- tallet. Grustaket ble vurdert strategisk
viktig for: - Sysselsetting vinterhalvåret for å kunne tilby helårs arbeidsplasser i bedriften - Øke
konkurranseevnen, for å bli store nok til større kontrakter som blir lagt ut i vårt nærområde. Tilby en helhetlig pakke som Trysils største lokale anleggsbedrift. - Håndtere mellomlagrede
masser til større prosjekter Som en effekt av eierskapet til grustaket, ble vi akkurat store nok til å
kunne være med å by på driftskontrakten DK3403 for Innlandet fylkeskommune, og denne fikk
vi. Som en ringvirkning av denne kontrakten, får vi igjen omsatt den minste fraksjonen i uttaket,
som blir strøsand. Vi har også fått i land en rammeavtale med Elvia AS for vårt nærområde. Her
er vi foretrukken leverandør av kabelsand. Det er tøff konkurranse med de største
anleggsaktørene i landet, i Trysil. Vi synes det er viktig å få disse arbeidsplassene forankret i
Trysil, med tanke på lokalsamfunnet i sin helhet. Synergieffekten av Engemoen Grustak AS er
helt avgjørende for arbeidsplassene i Bjørn Baastad AS, og størrelsen på bedriften. Noe som
igjen generer millioner i skatteinntekter, 25 helårs arbeidsplasser og et levende lokalsamfunn
med bred kompetanse og leveringsevne i helhet. Vi håper også dere har mulighet til å behandle
denne søknaden om driftskonsesjon så raskt som mulig, da vi står i fare for å måtte permittere
noen av våre ansatte som vi ikke har arbeid til, til sommeren. Med konsesjon for drift av
massetaket gis vi muligheten til å gi disse ansatte helårsarbeid fra og med i sommer. Med
vennlig hilsen Bjørn Baastad Daglig leder i Engemoen Grustak AS og Bjørn Baastad AS

6. Behandlingsgebyr
Kvitering er lastet opp.
Vedlegg:
Kvittering.pdf

7. Øvrige vedlegg
Vedlegg:
Pantsatt innskudd.pdf
Pantsettelseserklæring.pdf
Planbestemmelser (signert) 06.01.2021.pdf
Reguleringsplankart 10.03.20.pdf
Organisasjonskart.pdf
Beskriv hvorfor opplastet vedlegg er relevant for søknaden

Planbestemmelser og reguleringsplankart viser reguleringen av området. Pantsettelseserklæring

22.12.2021
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og pantsatt innskudd viser at den økonomiske sikkerhetsstillelsen for det arealet som det
allerede er gitt konsesjon for er fulgt. Organisasjonskartet viser bedriftens oppbygging.

22.12.2021
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8. Tilleggsinformasjon / detaljer
Oppsummering av vedlegg til søknad
Alle vedlegg lastet opp
Vedleggsnavn

Vedleggstype

Kvittering.pdf

Gebyr

CE.pdf

Driftsplan

LA_Mde_Dens_Engemoen_FK_1.pdf

Driftsplan

Flytskjema del 2.pdf

Driftsplan

Flytskjema.pdf

Driftsplan

Pantsatt innskudd.pdf

Øvrige vedlegg

Pantsettelseserklæring.pdf

Øvrige vedlegg

Planbestemmelser (signert) 06.01.2021.pdf

Øvrige vedlegg

Reguleringsplankart 10.03.20.pdf

Øvrige vedlegg

Organisasjonskart.pdf

Øvrige vedlegg

Driftsplan_Engemoen_22.12.2021.pdf

Driftsplan

2176 Etappe 1_A3 1-2000.pdf

Uttakskart

2176 Etappe 2_A3 1-2000.pdf

Uttakskart

2176 Etappe 3_A3 1-2000.pdf

Uttakskart

2176 Etappe 4_A3 1-2000.pdf

Avslutningsplan

Avslutningsplan A4 1-2000.pdf

Vertikale profiler

Profil A - D 221221.pdf

Vertikale profiler

CV Fredrik Holth.pdf

Kompetanse bergansvarlig

Budsjett 22 23 24 korrigert 22.12.2021.xlsx

Økonomi

Modell_for_beregning_av_okonomisk_sikkerhetsstillelse_for
Økonomisk sikkerhetsstillelse
Engemoen grustak.xlsx

22.12.2021
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Detaljert liste over sjekkpunkter i driftsplan
Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften
Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant
Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum
Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra
Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen
Geologiske forhold som har betydning for driften
Planlagt uttaksmetode
Viktige driftsforhold.
Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak
Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste
installasjoner
Plan for bruk og disponering av vrakmasser
Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser
Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift
Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften
Sikring av uttaket i driftsperioden
Plan for rensk av bruddvegger
Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring
Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal
Skjerming mot støy, støv og innsyn
Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet
Ivaretagelse av naturmangfold
Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og
drikkevannskilder
Ivaretakelse av naturlige terrengformer
Bevaring av kulturminner
Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan
Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom,
mennesker, husdyr og tamrein)
Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og
omgivelser

22.12.2021
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Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk
Planlagt sikring av uttaket etter endt drift
Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann
Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg
Alle kart:

Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)
Kartdatum
Tegnforklaring
Målestokk
Utskriftsformat for angitt målestokk
Angivelse av geografisk nord
Koordinatfestede akser
Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)
Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)
Planlagt uttaksretning
Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)
Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)
Anleggsveier
Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal
Dato for oppmåling

Avslutningskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
Konsesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for
konstruksjoner, beplantet)

22.12.2021
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Konsesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller,
mm.)
Høydeangivelse på paller
Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

Profiler avmerket og orientert i kart
Horisontal og vertikal skala
Dagens situasjon (eksisterende terreng)
Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell
Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak
Uttaksetappene
Maksimal uttaksdybde
Sikringstiltak under drift
Sikringstiltak etter endt drift
Endelig terreng etter opprydding
Overgang til omkringliggende terreng

22.12.2021
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Geometri
Format: WKT
Koordinatsystem: UTM33
MULTIPOLYGON(((359490 6790041,359665 6789655,359708 6789660,359832 6789720,359883
6789776,359862 6789838,359700 6790084,359556 6790069,359490 6790041)))

22.12.2021
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1.0 GRUNNLEGGENDE OPPLYSNINGER
1.1

Driftsselskap

Driftsselskap er Bjørn Baastad AS.
Organisasjon:
Eier: Bjørn Baastad
Daglig leder: Bjørn Baastad
Styreleder: Bjørn Baastad

1.2

Uttakssted og topografiske forhold

Engemoen grustak ligger ca. 13 km sør for Innbygda sentrum, på østsiden av Trysilelva. Området ligger
østvendt, med en 40 meter bred vegetasjonsbuffer til fylkesvei 26. Arealet består av skog. Uttaksstedet
for grustaket ligger i stigende terreng fra fylkesveien og østover.

1.3

Planstatus offentlig myndighet

Gjeldende reguleringsplan for uttaket er Endring av reguleringsplan Engemoen massetak, planID
20190300 (vedtatt 23.02.2021). Planområdet er samlet på 193,5 daa.

Figur 1: Vedtatt reguleringsplan for Engemoen massetak.

arkitektbua as

dato: 25.03.2022

side 3 av 15

1.4

Grunneiere og berørte naboer

Arealet berører gnr./bnr., 21/13-14. Begge disse er eid av Bjørn Baastad som også er eier av
selskapet som skal drive massetaket. Nærmeste nabo er eier og driver av massetaket. Med unntak av
dette holder nærmeste nabo til ca. 260 meter sør for uttaket og nordover er det ca. 320 meter til
nærmeste nabo.

1.5

Adkomst

Adkomsten til massetaket skjer via fv. 26 med egen adkomst veg inn til uttaket.

arkitektbua as
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2.0 BESKRIVELSE AV MINERALFOREKOMSTEN
2.1

Type mineralforekomst

I fra Engemoen grustak skal det tas ut byggeråstoff som skal benyttes til bygge- og anleggsformål.
Herunder skal det både gjøres uttak fra fast fjell og løsmasser. Denne driftsplanen vil derfor ta
hensyn til å beskrive en hensiktsmessig drift av begge de to råstoffene.

2.2

Informasjon om mineral-/bergartskvalitet

Løsmassene i eksisterende uttaksområde består av breelv-avsatte materialer med mye sand og grus.
Berggrunnen i planområdet består av granitt. I foreslått utvidet planområde mot øst kommer en inn
på et område med tykk steinrik morene. Prøvetaking av fjell viser følgende resultater:
(prøvetaking gjort av Gunnar Holth grusforretning
AS, er vedlagt). Dette er en slitesterk bergart som egner seg til blant annet asfalt, betong og
jernbanepukk.

Hentet fra NGUs grusdatabase (ID 68565):
Forekomsten er et område med haug- og ryggformede sand- og grusavsetninger. Graderingen er
variabel, og i partier er forekomsten dekket med ensgradert sand. Snitt i nedlagte massetak, tyder på
at massene i hovedsak består av stein- og grusholdig sand. Mektighetsanslaget er beskjedent, for
mektigheten er trolig betydelig større innenfor de høyeste ryggene.

Anslått kornstørrelse basert på visuell vurdering av fordelinger mellom sand, grus, stein og blokk i
massetak, skjæringer og lignende.
Stein

(63 mm - 200 mm)

5%

Grus

(2 mm - 63 mm)

15%

Sand

(0.063 mm - 2 mm)

80%

2.3

Volum av forekomst

Antatt volum masser i masseuttaket er antatt å være 1,5 mill. m3. Det er vanskelig å stipulere hva
som kan bli årlig uttak, men basert på siste års drift kan dette dreie seg om i gjennomsnitt ca. 75 000
m3 pr. år. Dette tilsier at det er mulig å drive uttak i ca. 20 år frem i tid.
Volumet av de ulike forekomstene er beregnet til:
Løsmasser: 603 552 m3
Fjellmasser: 876 196 m3
Beregningene av løsmasser og fjellmasser er basert på skjønn ut fra tolkning av terreng og et enkelt
prøvehull. Det anbefales at man beregner dette på nytt når mer av fjellformasjon er avdekket.

arkitektbua as

dato: 25.03.2022

side 5 av 15

2.4

Utførte undersøkelser

Engemoen er i grusdatabasen til NGU registret som et område med haug- og ryggformede sand- og
grusavsetninger. I tillegg som nevnt høyere opp er det gjort en undersøkelse fra Gunnar Holth
grusforretning AS (vedlagt).

2.5

Planlagte salgsprodukter

Det er planlagt å nytte salgsprodukter (grus og pukk) til ulike utbyggingsprosjekter og vedlikehold av
veger i lokalområdet. I utgangspunktet er alle masser planlagt benyttet. Se flytskjema for mer
informasjon.

2.6

Tillatelser etter annet lovverk

Det er per nå ikke tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften. Men det er et ønske om å ha
muligheten for mellomlagring av betong og asfalt. Dette innebærer knusing/gjenbruk av masser. Det
skal utarbeides en egen søknad til Statsforvalteren i Innlandet om mottak av masser som krever
tillatelse etter forurensningsloven. En vil sørge for nødvendig håndtering av miljøavfall i tråd med
gjeldende forskrifter.
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3.0 UTTAKSPLAN
3.1

Avdekkingsmasser

Avdekningsmasser som i hovedsak består av et tynt humuslag skal tas av og benyttes som skjerm
rundt massetaket. Se kart for bruk av avdekningsmasser.

3.2

Rammer for uttak

Totalt uttaksområde for morene og fjellmasser inkludert eksisterende uttaksområde og utvidelse
utgjør i størrelsesorden et areal på 148 daa.
Det er beregnet en total reserve for masseuttak i størrelsesorden 2 mill. m3. Uttaksnivå foreslås ned
til kote +352.
Bedriften planlegger å videreføre uttaket østover fra eksisterende brudd. Det er allerede boret et
prøvehull innenfor det nye uttaksarealet. For å komme til det nye uttaket, må en under ei
høyspentlinje. Det er allerede etablert adkomstvei under høyspentlinja og til det nye uttaket. Uttaket
skal deles opp i tre etapper, hoveddriftsretningene ses på vedlagte kart for de ulike etappene.
Adkomstveg for de ulike etappene vises på vedlagt kart.
Eventuelle masser som ikke kan brukes (vrak) vil bli oppbevart på egnet område i massetaket og
brukt til istandsetting av arealet, men i hovedsak vil det meste kunne nyttes.

3.2.1 Uttak av fjellmasser
Hyllebredden generelt skal være 10 meter og pallhøyder skal være maks 10 m. Veggvinkel for
bruddvegg vil variere mellom 50-52 grader, grunnet terrengets utforming (se tverrsnitt). Pallvinkelen
skal være på 90 grader.
Det skal ikke være spisse, unaturlige bruddkanter, disse skråsprenges. Loddrette kanter avsluttes
med en vinkel på 15 grader og øvre del med en skråning på 1:2. Ferdige produkter lagres i
eksisterende brudd, se kart.

3.2.2 Uttak av løsmasser
Før uttaket av løsmassene begynner vil avdekkningsmassene bli tatt av. Der hvor det er løsmasser
hele veien ned til bunnkota for uttaket skal det tas ut fra bunn ved undergraving av stuff. Lengst øst i
massetaket vil det antagelig være et grunnere lag med løsmasser, her vil løsmassene bli tatt ut ved
jevn avgraving fra toppen til en kommer ned til fjell.
Løsmassene i området er hovedsakelig en blanding mellom sand og grus. På bakgrunn av dette er
den forventede rasvinkelen ca. 33 grader, slik at ved undergraving av stuff vil det være denne
vinkelen som er gjeldende i driftsperioden. Når driftsperioden er ferdig og der hvor det vil bli igjen
løsmasser skal skråningsvinkelen være på 1:2. Skråningshøyden vil være på maks 10 meter på det
høyeste. Erfaring fra løsmassetaket som denne konsesjonen er en utvidelse av tilsier at det ikke
samler seg vann i massene. Årsaken til dette er blant annet at det dreneres godt på grunn av
elvesand og det har heller aldri vært noe problem med vannansamlinger i bunnen av det
eksisterende massetaket. Det har heller ikke vært utfordringer knyttet til stabiliteten i massene
under regnvær. Den endelige skråvinkelen for løsmassene som skal stå igjen lengst vest i massetaket
skal være 1:2.
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3.3

Driftsmetode, tekniske innretninger og bygninger

Driftsmetode for uttaket er boring og sprenging (fast fjell). Løsmasser skal graves fra bunn, etter at
humuslaget er avtatt ovenfra, eventuelt fra topp som nevnt i avsnittet over. Uttaket driftes med
mobile knuse/sikteverk. Disse vil bli plassert i det som i dag er eksisterende uttak. Innenfor
eksisterende brudd skal det etableres bygninger (regulert til kontorer/industri) som er nødvendige
for driften av uttaket. Utdrevet masse knuses/siktes før det lagres på egnet område.

3.4

Sikring av anlegget under drift

Tilfartsveien inn til massetaket er avstengt med bom som vil være låst. Det vil bli satt opp gjerde
rundt uttaket. Gjerdet vil være et byggegjerde med høyde på 2 meter i pregalvanisert stål. Dette
gjerdet vil bli flyttet ettersom driften av massetaket går fremover. Gjerdet skal til enhver tid sikre
uttaket slik at dette ikke utgjør en fare for mennesker eller husdyr. I dette området finnes det ikke
villrein, men et gjerde på 2 meter vil holde elg og annet storvilt ute.
Fra planbestemmelsene:

3.5

Plan for rensk av bruddvegger

Det skal i forbindelse med driften gjennomføres fortløpende arbeidssikring av bruddveggen i form av
pigging og rensing.

3.6

Mottak av masser

Det tillates også mottak av rene masser som kan brukes til istandsetting av området. I tillegg tillates
det etter godkjent plan fra Statsforvalteren mellomlagring og gjenvinning av asfaltflak og vrakasfalt.

Fra planbestemmelsene:

3.7

Bearbeiding av utdrevet masse

Vedlagt følger flytskjema som beskriver bearbeidingen av utdrevet masse.

arkitektbua as

dato: 25.03.2022

side 8 av 15

4.0 HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER
4.1

Skjerming mot støy, støv og innsyn

Støy
Det er utarbeidet støyrapport for uttaket av ApiAku Lars Oftedahl. Her er følgende konklusjon gitt:

Når det foregår boring/pigging på topp terreng, må det legges opp en 4 m høy støyvoll mot
sydvest. For denne situasjonen er støygrensen 50 dB Lden og således skjerpet med 5 dB pga
impulsstøy. Støyvollen kan betraktes som midlertidig da den ikke er nødvendig når man har
arbeidet seg nedover i bruddet og det oppnås en naturlig skjerming mot sydvest i form av en
terrengkant. Høydeforskjellen mellom denne terrengkanten og kotehøyde i bruddet bør hele tiden
være minst 4 meter.
Ingen bolighus eksponeres for støy over 55 dB Lden i de andre driftssituasjonene. Dette illustreres i
vedlagte støysonekart.
Den 4 meter høye vollen som er foreslått som tiltak etter støyrapporten er tatt inn i planbestemmelsene.
Fra planbestemmelsene:

Støv
Knuseverk skal plasseres på en slik måte at det gir minst mulig sjenanse av både støy og støv. Se
planbestemmelsene over for mer detaljerte regler. Eventuelle støvplager for naboer kan avbøtes ved
vanning. Det skal gjennomføres støvmålinger og støv fra virksomheten skal håndteres i henhold til
forurensningsforskriften kap. 30.

Innsyn
Massetaket ligger ikke langt i fra fv. 26 og det er noe innsyn fra denne veien. Det er satt igjen
vegetasjon mellom veien og massetaket, noe som er med på å hindre innsyn. I tillegg er det regulert
inn en vegetasjonsskjerm slik at det skal forbli vegetasjon rundt massetaket. Det er også mulighet for
å etablere voller som hindrer innsyn der hvor dette anses som nødvendig.
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4.2

Begrensning av avrenning til vassdrag (tiltakets utslipp til vann)

Grustak og pukkverk i seg selv vil normalt ikke medføre utslipp til vann, men vannet kan påvirkes av
støv og naturlig forekommende stoffer i grunnen. Nærmeste vassdrag til massetaket er Trysilelva
som ligger vest for massetaket på andre siden av fv. 26. Arbeider skal utføres med varsomhet slik at
skadene ikke blir større enn nødvendig, og slik at arbeidene ikke fører til unødvendig forurensning
eller skade på miljøet (jf. § 48 i Mineralloven).

Avrenning fra tiltaket
Drift av massetaket kan medføre noe forurensning til omkringliggende vassdrag. Massetakets bunn
bør ha fall (1:100) slik at en unngår eventuelle vannansamlinger i massetaket. Grustak og pukkverk i
seg selv vil normalt ikke medføre utslipp til vann, men vannet kan påvirkes av støv og naturlig
forekommende stoffer i grunnen.
Fra planbestemmelsene:

Påvirkning av grunnvannstanden
Et søk på Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) viser at nærmeste registrerte brønn ligger 250
meter sør-øst for uttaket. Planområdet er del av en antatt betydelig påvist grunnvannsressurs. Denne
grunnvannsressursen ligger dog dypere enn bunnkoten i massetaket. Grunnvannstanden i
massetaket følger vannføringen i Trysilelva, normalvannstanden for Trysilelva ligger på kote +351.
Uttak av masser kan skje ned til kote +352. Det har vært drift i grustaket i mange årtier og planen
legger ikke opp til uttak ned til lavere koter enn uttaket som er gjort så langt. Det er ikke påvist at
avrenning fra driften har hatt noen påvirkning på grunnvannet og det vurderes derfor dit hen at
dette vil være uproblematisk også i fortsettelsen. Kart under viser brønner i nærheten til massetaket.
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Kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven §8 er oppfylt gjennom sjekk av www.skogoglandskap.no,
www.miljostatus.no, www.naturbase.no og artsdatabasen og det er ikke registrert spesielle
forekomster innenfor planområdet.
Utover dette er det i planbestemmelsene tatt inn krav som sikrer at natur blir ivaretatt:
-

Regulert vegetasjonsskjerm som rammer rundt steinbruddet.

§ 9 – føre-var prinsippet:
Tiltaket ligger nært fv. 26 og kan ikke regnes som uberørt. Etter at driften er opphørt skal arealet
tilbakeføres til skog. Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget vurderes det ikke som sannsynlig at
tiltaket vil utløse risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.
§ 10 – samlet belastning:
Tiltaket (hele reguleringsplanen) utgjør et areal på ca. 193,5 daa, i et større sammenhengende
skogsområde, samt at området også ligger nært fv. 26. Det vurderes dit hen at tiltaket ikke vil utgjøre
noen samlet belastning til skade for belastning for økosystemer, naturtyper eller arter utover det som
er beskrevet ovenfor.
§ 11- kostnader ved miljøforringelse
Drift av grustaket kan potensielt medføre noe forurensning til omkringliggende vassdrag. Driftsplanen
skal sikre at det blir gjort undersøkelser av avrenning, slik at aktuelle tiltak kan iverksettes. Kostnadene
ved dette bæres av tiltakshaver.
Utover dette vurderes ikke kostnadstemaet som aktuelt ettersom tiltaket etter ovenstående vurdering
ikke medfører skade for naturmangfoldet.
Fra planbestemmelsene:

§12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Forurensning fra tiltaket skal behandles i henhold til Forurensningsforskriften kap. 30. Driftsplanen skal
ivareta sikkerhet også for dyr, og sikre god utnyttelse av naturressursen, samt istandsetting av området.

4.4

Kulturminner

Det er ikke lokalisert automatisk fredede/nyere tids kulturminner eller kulturmiljø innenfor
planområdet. Det tas likevel forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav
kulturminner under markoverflaten, og varslingsplikten i kulturminneloven ved funn av kulturminner
er tatt inn i planbestemmelsene.
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Fra planbestemmelsene:

4.5

Radon i massene

Det er tatt prøver av massene i det uttaket som det allerede er gitt konsesjon for. Disse prøvene viste
at det var lav radonrisiko i uttaket. Se vedlegg for mer informasjon.

4.6

Trafikk på adkomstveg

Transportbehovet som genereres av tiltaket vil avhenge av etterspørsel etter masser i ulike tidsrom.
Massetransport vil kun foregå på virkedager, og hovedsakelig i de mest aktive driftsmånedene aprilnovember. Ved et beregnet maks årlig uttak på 75 000 m3 over 8 måneder kan det medføre opptil ca.
40 lass tur/retur i døgnet (10 m3 per last u/henger). I tillegg kommer nødvendig biltransport i
tilknytning til aktiviteten (ansatte og mindre privatkunder). Det er imidlertid i hovedsak transport av
masser som vil utgjøre mesteparten av trafikken på adkomstvegen. Det ligger ikke boliger i
tilknytninger til adkomstvegen. Nærmeste bolig som blir berørt av ut- og innkjøring på Fv.26 eies av
tiltakshaver.
I rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen er det satt ulike krav før masseuttaket kan startes
opp. De to første kravene her omhandler trafikk. Alle kravene i rekkefølgebestemmelsene er
gjennomført.
Fra planbestemmelsene:
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5. AVSLUTNINGSPLAN
5.1

Opprydding og sikring av anlegget etter endt drift

Merking og adgangsbegrensning: Steinbruddet vil være avstengt med låst bom. I tillegg vil det være
sikringsgjerder rundt hele uttaket så lenge dette er nødvendig etter endt drift. Det skal etableres en
sikringshylle på toppen av uttaket. Fra denne er det mellom 2 til 3,3 meter ned til neste pall, dette
avhenger av terrengets utforming (se avslutningssnitt). Pallvinkelen ved avslutning skal være på ca.
85 grader.
Det skal etableres voller med en høyde på 3 meter rundt uttaket etter endt drift, som skal fungere
som varig sikring (se vedlagt kart). Vollen skal plasseres i vegetasjonsbeltet rundt massetaket som
vist på kartet og i snitt, reguleringsbestemmelsenes § 4.1.2 åpner for dette.
Fra planbestemmelsene:

5.1.1 Utlegging av avdekkingsmasser
Avdekkingsmasser med et visst innslag av organisk materiale skal legges ut med minimumstykkelse
ca. 10 cm. Vegetasjonsetablering skal skje ved planting og såing dersom en ikke får ønsket naturlig
revegetering. Det skal benyttes småplanter (skogbrukskvalitet) av furu 65% og gran 25 %, samt 2-3
årige småplanter av rogn (5%) og bjørk (5%). Etableringen skal påskyndes gjennom gjødsling av
aktuelle arealer 3 år etter ferdig planering/vegetasjonsetablering. Avdekkingsmassene skal også
legges ut i fjelltaket på pallhøydene, slik at det er mulig å revegetere dette arealet.

5.1.2 Sluttbehandling av skråninger
Spisse, unaturlige bruddkanter skal skråsprenges. Loddrette kanter skal avsluttes med en vinkel på 15
grader og øvre del med en skråning på 1:2. Utsprengte pallterrasser med høyde ca. 10 m og bredde
10 m skal ha et fall innover på ca. 5 grader for å stabilisere og hindre utgliding av jordmasser.
Deretter skal vegetasjonen i skråningene reetableres ved planting og såing. For å påskynde
vegetasjonsetableringen bør det gjødsles 3 år etter planting/såing. Det skal etableres vannledene
slisser i bruddvegg for å unngå frostsprengning som følge av overflatevann. I tillegg skal det etableres
avskjærende grøfter på topp av skråninger der hvor dette blir nødvendig.
Lengst vest i massetaket hvor det skal tas ut løsmasser skal den avsluttende skråningsvinkelen være
maks 1:2.
I uttaket lengst sør vil sikringshyllen etableres etter at massene er tatt ut og driften av massetaket er
avsluttet (snitt E).
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5.1.3 Opprydding
Alt av maskiner og knuseverk vil være mobile slik at dette enkelt skal kunne flyttes fra uttaket. For
arealet som har formålet kontor/industri er det tillatt oppsatt bygninger til dette. Disse skal rives ev.
flyttes etter endt uttak. Masser som er tatt ut som det ev. ikke går å benytte seg av skal brukes til
istandsetting av området.

5.1.4 Etterbruk
Arealet vil etter endt uttak som beskrevet over bli tilbakeført til skog og benyttet til skogbruk.

Trysil, 22.12.2021
Rev. 15.03.2022
Rev 25.03.2022
M.S.L.
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Oversiktsliste over kart og snitt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kart over etappe 1. Filnavn: 2176 ETAPPE 1_07032022 A3 1-2000.pdf
Kart over etappe 2. Filnavn: 2176 ETAPPE 2_07032022 A3 1-2000.pdf
Kart over etappe 3. Filnavn: 2176 ETAPPE 3_07032022 A3 1-2000.pdf
Kart over etappe 4. Filnavn: 2176 ETAPPE 4 ISTANDSETTING_07032022 A3 1-2000.pdf
Tverrprofiler og lengdeprofil for uttaket. Filnavn: PROFIL A - E A3 1-2000.pdf
Tverrprofiler og lengdeprofiler etter istandsetting for uttaket. Filnavn: Profil A - E
Avslutningsplan A3 1-2000.pdf

