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Driftsplan for Sagnmoen massetak
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Fra kommunekart.com.

Samsvar med driftsplanveileder og sjekkliste for utforming av driftsplan fra Direktoratet for
mineralforvaltning
Revisjoner
✓ Rev 1: 30.04.19. Beskrivende del, driftsetapper og progresjon.
✓ Rev 2: 18.10.19. Beskrivende del. Vedlegg.
✓ Rev 3: 15.03.22. I samsvar med sjekkliste for driftsplan (versjon 1.0, 02.11.2016). I
praksis ny driftsplan for Sagnmoen massetak ved driver Storjordet AS.

Utarbeidet av Torgal Sætre på vegne av Storjordet AS
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Sammendrag
Denne driftsplanen omhandler uttak av mineralske råstoffer av typen løsmassetak. Dette
innebærer i all hovedsak produksjon av sand, grus, tilslagsmateriale og noe pukk. Massetaket
vil bli drevet konvensjonelt, og utgjør både i areal og volum et beskjedent massetak.
Uttaksområdet ligger usjenert til langs Fv 26 i et område med spredt boligbebyggelse. Slik
sett er beliggenheten med på å dempe både risiko og konsekvenser forbundet med ordinær
drift. Det foreligger en reguleringsplan for området (Reguleringsplan for Sagnmoen massetak,
Trysil), utarbeidet av Norconsult i april 2001. Forholdet mellom driver og grunneier er
regulert i avtale. Driver av den delen av området som denne driftsplanen omhandler er
foretaket Storjordet AS (tidligere Kjell-Aril og Arne Storjordet ANS). Driften er igangsatt med
bakgrunn i nevnte grunneieravtale, gjeldende reguleringsplan og driftsplanen som samme
driver hadde under selskapsformen ANS. Det er intet i planen som kommer i konflikt med
naturmangfoldloven eller annen lovgivning som regulerer miljømessige forhold. Det
foreligger enkelte krav i reguleringsplan relatert til avstander fra høyspentlinjer, frisiktsoner
og vegetasjonssonen mot fylkesvegen, støv- og støyproblematikk og laveste kotehøyde. Disse
er ivaretatt i planen. Planen avdekker ingen uønskede samfunnsmessige konsekvenser knyttet
til helse, miljø og sikkerhet.
I denne forbindelse søkes det om driftskonsesjon, jf. mineralloven kap. 8, og herav følger
kravet om driftsplan.

Formålet med driftsplanen
Driftsplanen er driverens redskap for gjennomføring av uttaket. Driftsplanen er dermed
selskapets styringsverktøy knyttet til driften inklusiv nødvendige for- og etterarbeider
(avslutningsplan). Planleggingen av mineral- og masseuttak vil være tilpasset de stedegne
forhold i uttaksområdet, og behovet for masser i et geografisk «dekningsområde». I denne
delen av Trysil er det ingen godkjente massetak nærmere kommunegrensen i sør.
Samfunnsøkonomisk og miljømessig vil det være viktig å opprettholde et massetak i denne
regionen for å dempe transportbehovet og dekke lokal etterspørsel.
Denne planen speiler også i omfang massetakets kompleksitet, hvilket er beskjedent. Planen
vil bli revidert med 5 års intervall, revideringen inkluderer ajourføring av plankart etter behov.
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1.0 Generell informasjon
Grunneier er Trysil kommuneskoger KF med Trysil kommune som forvaltningsansvarlig og
avtalepart. (Avtalen med tilhørende situasjonskart er vedlagt driftsplanen. Vedlegg nr. 1).
Massetaket ligger under eiendommen Søndre Sørhusteig med gnr. 27/bnr. 1 (hovedbølet) i
Trysil kommune. Uttaksområdet ligger på vestsiden av Fv 26, ca. 14 km sør for Nybergsund.
Massetaket har navn etter omliggende område og lokalt eiendomsnavn, Sagnmoen massetak.
Se kart under for beliggenhet.

Figur 1: Beliggenhet for massetaket er markert med rød sirkel.

Ansvarlig for driften av massetaket, og som herunder disponerer uttaksretten, er foretaket
Storjordet AS med organisasjonsnummer NO 913 025 512 MVA, (tidligere Kjell-Aril og Arne
Storjordet ANS med organisasjonsnummer NO 934 342 496 MVA). Dette er regulert i avtale
mellom Trysil kommune og det opprinnelige foretaket datert den 22.03.2011, deretter overført
til aksjeselskapet og revidert sist den 01.01.2022. Firmaattest er vedlagt planen (vedlegg nr.
2).
Naboliste med oversikt over hjemmelshavere følger som vedlegg til planen (vedlegg nr. 3).
4

Det er utarbeidet reguleringsplan for området. Denne planen heter Reguleringsplan for
Sagnmoen massetak, Trysil (se kart under). Gjeldende kommuneplan for Trysil ble vedtatt i
2014, her ligger det inne i bestemmelsene at reguleringsplanen for Sagnmoen fortsatt skal
gjelde. Det er ikke gitt tillatelser etter annet lovverk.

Figur 2: Gjeldende reguleringsplan for massetaket.
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2.0 Beskrivelse av mineralforekomsten
2.1 Type mineralforekomst
Det skal tas ut byggeråstoff fra massetaket, nærmere bestemt sand, grus, tilslagsmateriale og
noe pukk.
2.2 Informasjon om løsmassene
Massetaket er registret i NGU sin «grus og pukk» database. Her kan en lese: «Forekomsten
består av flere eskere, samt en slette. Disse områdene er vist med heltrukket omriss.
Forekomsten må betraktes som en betydelig grusressurs. Både stikkborundersøkelser og snitt
i massetak, tyder på at massene hovedsakelig består av steinig sand/grus». Videre er det
oppgitt ulike data for massetaket, mektighet: 5 meter, samlet areal for hele forekomsten:
290 369 kvadratmeter. Videre anslag på kornfraksjoner er blokk 2 %, stein 18 %, grus 35 %
og sand 45 %.
2.3 Volum av forekomst
Antatt volum for hele forekomsten er antatt til å være 1 451 842 kubikkmeter (NGUs grus og
pukk database).
2.3 Utførte undersøkelser
Nevnte NGU undersøkelse gjennomført i 1983.
2.4 Planlagte salgsprodukter
Det vil i all hovedsak bli produsert bærelag, veggrus, betongtilslag, asfalttilslag, pukk
(drenerende masser) og strøsand.
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3.0 Planlegging av uttak
3.1 Avdekningsmasser
Avdekningsmasser skal tas av og lagres i deponi innenfor området. Deponi av disse massene
vil utgjøre en voll for støyskjerming. Avdekningsmassene skal brukes til istandsetting av
området etter endt uttak.

3.2 Rammer for uttak, sikring av anlegget og driftsmetode
Driften av massetaket vil foregå i samsvar med skisserte driftsplaner (se figurene 3-6). Driften
vil være delt opp i to driftsetapper og termineres i henhold til en avslutningsplan (se figurene
7 og 8). Forventet levetid for uttaket vil være ca. 25 år regnet fra 01.01.2022. Driftstiden vil
være mandag til fredag fra kl. 07.00-19.00. Det vil ikke være produksjon i helgene. Det er
også krav om laveste kotehøyde på +341 meter i bunnen av massetaket.
Totalt uttaksvolum for hele reguleringsområdet, der massetaket omfatter totalt ca. 73,0 daa, er
stipulert til 580 000 kubikkmeter. Gjenstående volum stipuleres til ca. 300 000 kubikkmeter.
Antatt årlig uttak som omfattes av denne driftsplanen vil være i størrelsesorden 5-15 000
kubikkmeter.
Maksimal skråningshøyde til være 17 meter og med en maksimal skråningsvinkel på 29
grader. Det foreligger ingen ras- eller fallfare. Massetaket vil bli skiltet med adgang forbudt
for uvedkommende. Adkomstveger er stengt med bom. Det er ikke nødvendig å sikre med
gjerder eller lignende da rasvinkler ikke er brattere enn omliggende terreng. Øvrig
sikringstiltak er vurdert som unødvendig i og med at nærmeste tettsted (N. Landsjøåsen)
ligger 5,7 km unna via offentlig veg, og 4,0 km i luftlinje. Se kart (figur 1) og vedlagte fotos.
Uttaket vil skje ved bruk av gravemaskin og intern transport med hjullaster. Det brukes
konvensjonelt stasjonært knuseverk med sikter for sortering av fraksjoner. I tillegg finnes det
et mindre verk og soll i det som under etappe 1 er beskrevet i figur 4 som produksjonsområde.
Lagring av ferdige produkter skjer under etappe 1 like ved innkjøringen til massetaket, se
figur 4 og fotos. Produktene er skilt, og lagt i haug etter type og fraksjon.
Utover knuseverk med tilhørende utstyr finnes det ingen tekniske installasjoner i massetaket.
Det vil som nevnt tidligere installeres vanningsanlegg ved behov.
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4.0 Sikring og opprydding under drift
Med en maksimal skråningshøyde på 17 meter og med en maksimal skråningsvinkel på 29
grader, foreligger det ingen ras- eller fallfare. Det er heller ingen fare for mennesker eller dyr
med den nevnte høyden og vinkelen. Massetaket vil bli skiltet med adgang forbudt for
uvedkommende. Adkomstveger er stengt med bom. Det er ikke nødvendig å sikre med gjerder
eller lignende da rasvinkler ikke er brattere enn omliggende terreng. Øvrig sikringstiltak er
vurdert som unødvendig i og med at nærmeste tettsted (N. Landsjøåsen) ligger 5,7 km unna
via offentlig veg, og 4,0 km i luftlinje. Se kart med høydekurver og vedlagte fotos. Første
driftsetappe er i arbeid. Etter hvert som etappe 1 og 2 avsluttes vil arealet bli istandsatt som
beskrevet i siste avsnitt i denne planen, jf. figur 5 og SM1. Det er forventet at etappe 2 startes
opp mellom år 2023 og 2028. Det vil være en glidende overgang mellom etappe 1 og 2.
Etappe 3 vil bli startet opp etter endt tilbakeføring av terreng etter avsluttet etappe 1 og 2.
Dette vil komme frem av fremtidige revideringer av denne planen.
Fra planbestemmelsene ift. fortløpende istandsetting:
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5.0 Hensyn til natur og omgivelser
I forhold til natur og omgivelser foreligger det få utfordringer. Området ligger som før nevnt
langt unna bebyggelse/lite tettsted. Det er skog og vegetasjon mot nord, øst og sør. Mot vest
er det et vegetasjonssjikt mellom uttaket og Fv26 bestående av furuforyngelse (se foto). Det
foreligger ingen kjente støy- eller støvplager. Den økte trafikkbelastningen som en
konsekvens av massetaket er beregnet til 3 % (24 turer i døgnet), jf. reguleringsplan. Dette
estimatet er godt i overkant av det som vil være tilfellet relatert til både dagens drift, og det at
dagens biler har større kapasitet enn hva som var tilfellet da nevnte beregning ble utført. Det
er ikke registrert naturtyper eller arter som er av en slik karakter at det må iverksettes tiltak i
henhold til naturmangfoldloven. Området rett sør (ca. 50 meter) for massetaket er av Trysil
kommune brukt som slamdeponi. De vurderte i den tid deponiet var aktivt at det ikke
foreligger fare for avrenning til vassdrag. Det samme må dermed gjelde for et ordinært
massetak uten noen form for V/A eller annen forurensende aktivitet. Det er heller ikke i den
tid massetaket har vært i drift vært problemer med avrenning. Det skal ikke lagres
spesialavfall i området. Det er ingen kulturminner inne på området. Nærmeste kulturminne er
Pilegrimsleden som går på vestsiden av Fv26. Eksisterende terrengformer er morenerygger.
Disse utgjør grunnlaget for massetaket. Når massetaket er avsluttet vil den dominerende
moreneryggen være delt i to. Terrenget vil være flatet ut og begrodd med stedegne vekster
slik at det fremstår som et skogområde med naturlig bunnsjikt og jevn topografi.
I tillegg skal driften utføres på en slik måte at støy- og støvulemper for omgivelsene
minimaliseres. Dette er ivaretatt ved den geografiske avstanden som foreligger mellom
massetaket og nærmeste bebyggelse (ca. 700 meter). Dersom det skulle oppstå støvproblemer
har driver tillatelse og tilgang til vannforekomst i området beskrevet som «Etappe 1» på
driftskartet. Denne forekomsten er tenkt å kunne benyttes for å dempe støvplagen ved behov.
Det er ikke behov for tiltak mot erosjon, frostsprengning fra overflatevann eller avrenning, jf.
avsnitt ovenfor vedrørende avrenning til vassdrag. Massene er godt drenert, og det samler seg
ikke vann i massetaket ved kraftig regn. Ved bruk av massene til boligformål skal radonnivå
måles. Maksimal verdi av radium (Ra-226) i for eksempel pukk til eneboliger, fritidsboliger
og lignende, skal være så lave som mulig og ikke overstige 150bq/kg. Arbeider skal på
generelt grunnlag 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).
Fra planbestemmelsene angående hensyn til omgivelser:
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Fra planbestemmelsene:
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6.0 Sikring og opprydding etter endt uttak
Avslutningen vil skje med planering og fylling ved hjelp av selvgroende toppdekke
(avdekningsmasser) som tilbakefører arealet til skogbruk. Det står frøtrær av furu i randsonen
rundt reguleringsområdet som bidrar til at skogbunnen frør seg naturlig. Hvis dette allikevel
ikke skulle skje skal det beplantes med furu og tilsås. Alle skråninger vil bli tilpasset
mekanisert skogsdrift med maksimumhelning i forholdet 1:3. Det vises her til figurene 7 og 8.
Avrenning vil etter all sannsynlighet ikke være et problem etter endt uttak pga. at skogen og
feltsjiktet raskt vil reetablere seg.
Alle installasjoner i massetaket vil være mobile og er derfor enkle og fjerne ved endt uttak.
(Selve knuseverk er beskrevet som «stasjonært» fordi det ikke flyttes før etter endt drift i et
område. Det er med andre ord mobilt). Det er ikke nødvendig med sikringstiltak etter endt
drift (se argumentasjon under kap. 4.0).
Fra planbestemmelsene:

Trysil, 15.03.22

For Storjordet AS
Torgal Sætre
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7.0 Vedlegg
Disse følger (delvis) i egne dokumenter vedlagt eposten.
Driftskart og avslutningsplan
Horisontalkart og snitt med uttaksetapper, figur 3 til og med 6
- Uttaksetappe 1: Figur 3_etappe1_1_2500.pdf
- Uttaksetappe 2: Figur 4_etappe2_1_2500.pdf
- Uttaksetappe 3: Figur 5_etappe3_1_2500.pdf
- Tverrsnitt: Figur 6_tverrsnitt_1_2500.pdf
Avslutningsplan og snitt, figur 7 og 8
- Kart over istandsatt areal: Figur 7_istandsattareal_1_2500.pdf
- Tverrsnitt for istandsatt areal: Figur 8_tverrsnitt_istandsatt_1_2500.pdf
Reguleringsplankart, se eget vedlegg

Vedlegg (– er sendt tidligere med unntak av årsregnskap for 2019 og 2020).
Vedlegg nr. 1
Vedlegg nr. 2
Vedlegg nr. 3
Vedlegg nr. 4
Vedlegg nr. 5
Vedlegg nr. 6

: Avtale - Sagnmoen massetak
: Firmaattest
: Naboliste
: Reguleringsplan for Sagnmoen massetak, Trysil
: Regnskap/næringsoppgaver for 2019 og 2020
: Fotos
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