


























Under behandling

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard
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     DRIFTSPLAN FOR «HEGGVOLLAN» MASSEUTTAK 
   

1.  INNLEDNING 

Oppdal Betong AS er et aksjeselskap som ble etablert i 1989.  
Firmaet ledes av Daglig leder John Gunnar Stavnes  
Firmaets hovedprodukter er produksjon av Ferdigbetong, tilslag til betong og  
grusprodukter til ubunden bruk.   
I tillegg utfører firmaet snøbrøyting- og transporttjenester.  
Av firmaets  6 ansatte jobber  2 personer hovedsakelig med produksjon av tilslag, grus og 
pukk samt klargjøring og oppussing av grustak.  
 
Heggvollan driftsområdet for masseuttak av kvartære breelvavsetninger av assortert grus og 
sand som befinner seg på vestsiden av elven Driva, ca. 4 km sør for Oppdal sentrum 
på del av gnr/bnr 92/1, 93/1, 94/2. 
Gnr/bnr 95/3 som er omhandlet i reguleringsplanen er slått sammen gnr/bnr. 92,1 
Jfr. vedlagte bekreftelse fra Oppdal Kommune epost av 22032018. 
Gnr/bnr 88/1 som er omhandlet i reguleringsplanen berøres ikke av grusuttaket. 
Jfr. vedlagte eiendomskart. 
 
1.1 Eiendoms- og eierforhold 
Eiendommene som omfattes av driftsplanen er deler av parseller på Heggvollan. 
Parsellene gnr/bnr. eies av: 
 
Hans Snøve                                                                                           ---------  92/1 
Einar Bjerke Hoel                                                                                 ---------  93/1 
Arild Riise Falksete                                                                              ---------  94/2 
Jfr. vedlagte eiendomskart. 

Kort beskrivelse av planforslaget 
 
I dette planforslaget tar man sikte på å utnytte en betydelig ressurs som ligger sentralt i 
forhold til behovet. I tillegg til at man har får utnytte en verdifull grusressurs får man også ca. 
40 da dyrket mark. Dette blir da et stort sammenhengende område med god arrondering og 
god beliggenhet i forhold til omkringliggende landbrukseiendommer. 
Masseuttaket ligger i bunnen av dalen og beliggenheten er i utgangspunktet godt i forhold til 
innsyn. Det er viktig at man i anleggstiden har en god plan for trinnvis planering og 
tilbakeføring til dyrkamark. 
 
Planens innvirkning på omgivelsene  

 

 

Landbruk/bygdeutvikling Området er klassifisert som skog middels bonitet med 
lyng som undervegetasjon og det har derfor liten 
betydning som beite. 
Området har betydning i forhold til skogsdrift. Tapet av 
skogsareal oppveies av tilført dyrkamark/beiteland. 
 

Miljø og naturlandskap Planen endrer naturlandskapet ved at skogmark blir 
planert og gjort om til dyrkamark. Man vurderer 
etablering av dyrkamark såpass positivt at det oppveier 
evt. negative virkninger av et endret landskapsbilde. 
Landskapet blir åpnet opp og mindre variert. 
Planen får ikke stor innvirkning på det elvenære miljøet 
til Driva da uttaksgrensen til masseuttaket går min 100 
meter fra elvebredden. 
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Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gå igjennom sjekkliste 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle sentrale punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert.  
I Artsdatabanken er det i planområdet det funnet treff på Flakjamnemose og Løvsanger. Disse 
er begge vurdert som livskraftige.  
Masseuttaket vil berøre skogsmark, barskog av middels bonitet. Man vurderer området til 
ikke å være et spesielt viktig naturområde og er derfor ikke naturtypekartlagt. 
Fylkeskommunen har gjennomført varslete befaring av planområdet. Det ble ikke observert 
automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt 
med.  
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
omsøkte området.  

Avgrensning av planområdet 
 
Planområdet grenser i nord/nordvest mot grunneiendom, gnr. 94, bnr 2, i øst mot 
grunneiendommer, gnr. 94, bnr 2, gnr. 95, bnr 3 og gnr. 93, bnr 1. I sør grenser planområdet 
mot grunneiendommer gnr. 91, bnr. 1, og i vest grenser planområdet mot grunneiendommer 
gnr.93, bnr. 1, gnr. 88, bnr. 1, 92, bnr. 1, gnr. 95, bnr. 3 og gnr. 94, bnr. 2. 

        

Avslutning av masseuttak mot eksisterende terreng. 
 
Ved tilbakeføring til LNF – område legges det opp til at terrenget får en jevn helning slik den 
nye dyrkamarka blir godt egnet som maskinjord, egnet til moderne landbruksmaskiner. 
Jfr. vedlagte kart 906, kart til avslutningsplan. Terreng etter endt oppussing. 
 

Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 
Detaljreguleringsplan for Heggvollan masseuttak, del av gnr/bnr.  92/1, 
93/1, 94/2 gir følgende formål. 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Stenbrudd/masseuttak – utvinning av grusmasser 
I område for råstoffutvinning inngår uttak av løsmasser, disse vil fortrinnsvis bli transportert 
til Oppdal betong AS for sikting og knusing. I området inngår også ved behov 
sedimenteringsbasseng for overflatevann, installasjon for lagring av drivstoff.  
 
Veger. 
Området har atkomst fra kommunal veg forbi Vollan skole via Moavegen. Denne avkjøringen 
gir også atkomst til landbrukseiendommer i planområdet. 
 

LANDBRUKS, - NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 
Området består av fulldyrket mark 
 

HENSYNSSONER 
Område frisikt ved kommunal veg. 
Hensynssonene vil få egne bestemmelser. 
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2. BESKRIVELSE AV REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HEGGVOLLAN 
masseuttak, del av gnr/bnr.  92/1, 93/1, 94/2. 
 
§ 1 FORMÅLSPARAGRAF 
 
Hensikten med reguleringsplanen er:  
Uttak av grus og stein for sortering fortrinnsvis brukt til betongproduksjon.. 
Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket.  
 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 Før uttak igangsettes skal overdekningsmasser/vekstmasser som er egnet til revegetering 
av masseuttaket avdekkes og mellomlagres. 
Når uttaket er ferdig skal områdene tildekkes med vekstmasser og revegeteres (tilbakeføres til 
LNF – område, dyrkamark). 
 
2.2 Kantvegetasjonen rundt masseuttaket må bevares. 
  
2.3 Varsling/drift. 
 
2.3.1 Det skal etableres driftsplan/avslutningsplan og innhentes driftskonsesjon fra 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. 
Driftsplanen/avslutningsplanen skal med beskrivelser/tegninger gjøre rede for hvordan 
masseuttaket etappevis blir planert og revegetert under driftsperioden og vise hvordan 
masseuttaket blir etter endt drift. Driftsplan/avslutningsplan skal foreligge senest 1 år etter at 
reguleringsplanen er endelig vedtatt. 
 
2.3.2 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard og Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag skal varsles om oppstart, utvidelse og endring i driften. 
 
2.3.3 Dersom drifta avsluttes før de angitte masser i henhold til driftsplan er uttatt, skal det 
utarbeides en ny avslutningsplan som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning 
med Bergmesteren for Svalbard. Avslutningsplanen skal sikre en helhetlig avslutning av 
masseuttaket. 
 
§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

3.1 Før det startes med uttak av masser må Moavegen flyttes slik at den er på sikker grunn og 
i henhold til plankart. 

3.2 Før skolevegen forbi Vollan skole kan brukes til massetransport må det innføres redusert 
fartsgrense og kjøretidsbestemmelser.  

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 I området for masseuttak kan det foretas uttak av stein og grusmasser, samt lagring av 
overdekningsmasser. Inngrepene skal ligge innenfor formålsgrense mot LNF-område, og ikke 
under det kotenivå som er angitt på kart som viser plan og terrengprofil. 
 
4.2  Forurensing i forbindelse med  produksjon i masseuttaket  skal ligge innenfor rammer 
beskrevet i kapittel 30 i forurensingsforskriften. 
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4.2.1 Støy 
Masseuttakets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bebyggelse skal ikke overskride 
følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 

 
 
 
 

 
Tillatt driftstid er mandag – fredag mellom kl. 07.00 – 21.00, lørdag kl. 07.00 – 16.00. 
Dersom driften medfører at nærmeste bebyggelse opplever støyverdier som overskrider 
ovennevnte grenser, kan Oppdal kommune pålegge avbøtende tiltak, eventuelt redusere 
driftstiden. 
 
4.2.2 Støv 
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra virksomhetens totale aktiviteter ikke skal medføre at 
mengde nedfalsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt 
ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. Målingene skal utføres i 
samsvar med § 30-9, bokstav a, i forurensningsforskriften. I tørre perioder skal det 
gjennomføres støvdempende tiltak som vanning eller kloring/kalking. Kommunen kan gi 
pålegg om støvdempende tiltak uavhengig av målingene.  
 
4.2.3 Landskap 
Etter hvert som uttak av masser avsluttes skal det fortløpende planeres og tilføres 
overdekningsmasser som tilsås med grasfrø (opparbeides til dyrkamark). Helningsgraden av 
planert terreng skal samsvare med helningsgraden av dyrkamark (planert grustak) nord for 
planområdet. Senest 2 år etter endelig avslutning, eller at driften har stoppet opp, skal de deler 
av planområdet som er berørt av uttak av masser være planert/tilsådd som beskrevet ovenfor.  
 
 
 
4.2.4 Forurensing av grunnen 
Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares i et område avsatt til denne 
bruken. Det avsatte området skal ha tett dekke og sluk for hindre avrenning og forurensing av 
grunnen. 
 
4.2.5 Nærhet til Driva og andre naturtyper 
Ved mistanke om utslipp av suspendert stoff til tilgrensende vassdrag må det tas prøver. 
Prøveresultater må foreligge innen fire uker etter de tas. Dersom prøveresultatene viser at 
driften har negative konsekvenser for fisk eller vannkvalitet skal avbøtende tiltak (etablere 
sedimentasjonsanlegg) iverksettes snarest mulig og senest innen 2 måneder etter at 
prøveresultatene foreligger. 
 
4.3 Masseuttaket skal i nødvendig grad sikres med gjerde og skilting for å unngå ulykker og 
hindre ukontrollert atkomst av dyr og mennesker. Et belte på fire meter på begge sider av 
gjerdet skal, der terrengets utforming gjør det mulig, ha en slik beskaffenhet at gjerdet kan 
vedlikeholdes på en enkel måte.  
 
4.4 All matjord skal tas vare på, og tilbakeføres. Ved behov for tilføring av eksterne masser i 
forbindelse med rehabilitering av masseuttaket skal det etableres mottakskontroll. Tilførte 
masser som skal benyttes til dyrka mark skal tilfredsstille kravene til tilstandsklasse 1 i 
Miljødirektoratets veileder TA 2553-2009. Dokumentasjon på massenes beskaffenhet skal 

Mandag – fredag 
07.00 – 19.00 

Mandag – fredag 
19.00 – 21.00 

Lørdag 
07.00 – 16.00 

21.00 – 07.00 og 
søn- og helligdager 

55 Lden 50 Levening 50 Lden Ingen drift 
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kunne forelegges kommunen ved kontroll eller på forespørsel. Tilførte gjødselvarer skal 
tilfredsstille kvalitetsklasse 1 i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.  
 
4.5 Det kan oppføres bygninger og produksjonsanlegg som er nødvendige i 
forhold til driften av området.  
 
 
§ 5 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 
 
5.1 Arealformålet skal sikre atkomst til masseuttak, både framtidig atkomst og under 
driftsperioden. Moavegen som er en felles landbruksveg må ikke stenges i driftsperioden. 
 
§ 6 LANDBRKS, - NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE 
 
6.1 Tiltaket skal i minst mulig grad berøre etablert dyrkamark. 
 
§7 HENSYNSSONER 
 
6.1 Sikringssone frisikt. 
 
6.1.1 Hindringer for fri sikt skal begrenses til maks 0,5 meter over tilstøtende vegers plan. 
 
3.  KARTLEGGING 
 
Omfattende kartlegging av dette område ble tidligere utført i 2014 av Siv agric. Ola Fjøsne og 
den geologiske undersøkelse av dette feltet ble utført av NGU i 2002. 
 
                                                                                                              
4. GEOLOGISKE FORHOLD 
 
”Heggvollan” kvartære breelvterrasser inneholder to til tre horisonter av stort sett assorterte 
avrundete grusmasser blander med grovere type av sand. Dette materialet stammer stort sett 
fra Dovrefjellplatået, og består derfor av avrundet grus fra erodert trondhjemitt (granitt og 
granodioritt), kvartsitt og kvartsrik glimmerskifer, otogneiser og paragneiser, migmatitter og 
amfibolitt (opprinnelig dannet av omdannet basalt – putelava). I tillegg finnes det boller av 
hvit kvarts som stammer fra metta-hydrotermale kvartsprene av flere orogene prosesser.  
Bunnen av trasser består stort sett av assortert grovere sandmaterial med delvis høyt innhold 
av amfibolittmaterial med rester av merke metallmineraler som ilmenitt, titanitt og magnetitt 
(stort sett oksidert). Det utelukkes ikke at man kan finne små gullklumper i de dypeste avsatte 
lag helt på bunnen av breelvterraser, helst i bakevje fordypninger av grunnfjellet.     
 
5.  RESERVER OG RESSURSER  
 
Uttaksområdet ca 250 da. Antatt snitthøyde 9-10 meter.  
Anslått grusforekomst 200 000 til 250 000 m3 avhengig av utnyttelsesgraden. 
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6. DRIFTSPLAN / FRAMDRIFTSPLAN 
 
Masseuttaket skal i nødvendig grad sikres med gjerde og skilting for å unngå ulykker og 
hindre ukontrollert atkomst av dyr og mennesker. Et belte på fire meter på begge sider av 
gjerdet skal, der terrengets utforming gjør det mulig, ha en slik beskaffenhet at gjerdet kan 
vedlikeholdes på en enkel måte. Gjerdet vil bli plassert inn på rensket område. 
Det vil bli satt opp skilt med «Adgang forbudt – anleggsområde» 
 
Grusuttakene vil bli drevet fra øst mot vest i 5 parseller. Parsell for parsell. 
Jfr. vedlegg: etappeplaner med skråninger og deponi av renskmasser kart nr. 906. 
Grunneier hogger skogen og fører denne bort fra eiendommen. 
Oppdal Betong rensker uttaksområdet for humusholdige materialer- røtter og lignende. 
Humusholdige materialer blir rensket, tatt vare på og deponert mot øst ned mot dyrkamarka. 
Grus av en slik beskaffenhet at den ikke kan brukes i produksjon vil bli tatt vare på og lagret 
vest (i forkant av) for den humusholdige vekstjorden.  
Grus/sand som ikke egnet seg til betongtilslag blir først lagt tilbake i grustaket ved 
opprydding. Dertil vil uttaksområdet bli planert med tilnærmet jevn stigning og humusholdige 
materialer vil bli tilbakeført. 
Ved ferdig opprydding er målet at det skal bli et sammenhengende dyrket område. 
 
 
 
Årlige uttak vil være avhengig av etterspørselen i markedet etter ferdigbetong. 
Erfaringsmessig regner vi med et uttak på 6 -10 tusen m3 pr. år. 
Grusforekomsten forventes å ha en levetid 25 år +.  
 
Anslått uttak m3 pr. etappe 1 til 5 
 

Anslått uttak og levetid  
 

     
    1. Anslått  grusmasser i uttaksfelt nr. 1     ca  60 000m3     3-5 årsuttak  
    2. Anslått  grusmasser i uttaksfelt nr. 2     ca  20 000m3     3-5 årsuttak   
    3. Anslått  grusmasser i uttaksfelt nr. 3     ca  30 000m3     2-3 årsuttak       
    4. Anslått  grusmasser i uttaksfelt nr. 4     ca  40 000m3     3-5 årsuttak          
    5. Anslått  grusmasser i uttaksfelt nr. 5     ca  50 000m3     4-7 årsuttak    
     TOTALE ANSLÅTT GRUSRESERVE            ca 200 000 m3    
 
Det forventes en makimal uttaksdybde på ca 9-10 meter.  
Under uttak vil skråningsvinkelen erfaringsmessig tilsvare 45 grader ved tørrvær. 
Det er ikke planlagt produksjon ved Heggvollan Massetak. Samfengt grus vil bli lastet opp på 
lastebil og transportert til sikte og knuseverket ved Oppdal Betong AS. 
Det er heller ikke planlagt faste installasjoner eller lager av diesel eller oljeprodukter. 
Vrakmasser vil som beskrevet ovenfor bli midlertidig deponert i forkant av de humusholdige 
og tilbakelagt først og bli benyttet til justering av helningen ferdig grustak. 
Moavegen, veien til grustaket er en privat landbruksvei. Transport av grus vil ikke være til 
hinder for annen bruk. 
 
 
Gjennom reguleringsbestemmelsene sikres det at det gjennomføres målinger for å sikre at 
ikke avrenning reduserer vannkvaliteten i Driva. Opparbeidelse av sedimenteringsanlegg vil 
bli gjort derom det blir behov for det. 
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 7. SIKRINGSTILTAK OG REVEGETERING AV DET UTTATTE OMRÅDET 
 
Etter endt grusuttak på et området vil masser som har blitt lagt til side på grunn av feil 
gradering etc. bli tilbakelagt først. Deretter vil området bli grovplanert med riktig helning. Til 
slutt vil humusholdige masser bli tilbakelagt. Ferdig oppryddet skal det tidligere grusuttaket 
ha jevn helning slik at området blir enn sammenhengende dyrkbar flate. Grunneier overtar da 
området for dyrking. 
Skråninger mot naboeiendommer anlegges med 45 graders vinkel og tilsåes. 
Det er ikke behov for sikringstiltak etter endt oppussing. 
 
Avfall i grustaket vil fortløpende bli plukket opp og tatt med til Oppdal Betong AS for 
kildesortering. 
 
Masseuttakets stuff skal sikres med markert sperring og skilt. Dette skal være sperrebånd  
eller annen type inngjæring. Dette skal forhindre at uvedkommende, husdyr og storvilt 
kommer inn på området og bli skadet. 
 
Plannæring av terrenget vil utføres med shovel og gravemaskin. 
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