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PLANBESKRIVELSE 
 

1  Grunneier 
 Grunneiere er: 55/24 - Ola Nytrøen Høye. 

 
2  Driftsområde 

 Driftsområdet omfatter deler av eiendommene gnr 55, bnr 24 i Sommerbrekka i 
 Rendalen kommune.  
 Uttaket navnes; Sommerbrekka grustak. 

 
3  Drivere av grustaket 

 Driver av grustaket er Maskinentreprenør Stig Joar Grøndal. Driver har kontrakt med 
 grunneier. 

 
4  Nærmeste naboer 

 Uttaket ligger ca 7 km nordvest for Elvål i Rendalen, på østsiden av fylkesveg 30. 
 Uttaksområdet ligger 550m øst for 3 fritidsboliger (Nygardsenget), 1.2 km sør for  
 3 boliger (Brekka) og ca 1.5 km nord for fritidsbolig. 
 Ingen av boligene eller fritidsboligene blir utsatt for støy over grenseverdiene i noen 
 faser av driften. 

 
5  Planer som grunnlag for driften 

 Reguleringsplan for Sommerbrekka grustak (plan-id R 50), vedtatt ....................,  
 sak ..../......... (Se vedlegg nr 1) 
 Driftskonsesjon fra direktoratet for Mineralforvaltning av ............................... 

 
6 Uttaket 

 Sommerbrekka grustak er et løsmasseuttak hvor det er tatt ut grus siden 1960 tallet. 
 Fra grusdatabasen til NGU er massene beskrevet som følger:   

 "Forekomsten er en utflating i dalsiden med grovt blokkrikt materiale spesielt i overflaten. Det 
var tre massetak i forekomsten, men 1 og 2, legst nord er drevet sammen til ett og er i dag i 
drift. Massene er dårlig rundet, noe som indikerer kort transport. Jutulhoggmasser og omlagrede 
morenemasser. Massene er godt egnet for knusing til vegformål. 

  
Klassifisering av forekomstens viktighet på kommunalt nivå: Meget viktig  

 
 

 

 Kornfraksjoner: Blokk (>200mm) 5%, Sand (0,063mm- 2mm) 20%, "Stein (63mm - 
 200mm)  30%, Grus (2mm - 63mm) 45%.  
  

               
 
 Uttaksarealet er på ca 50,7 daa. 
 Uttaksvolumet er på ca 220.000 m3(fast). 
 Antatt årlig uttak er forventet å være ca .............. m3. 
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7  Beskrivelse av uttaket 
 7-1 Oversiktskart i målestokk 1:50.000, som viser lokaliseringen av Sommerbrekka 
 grustak, er vist på tegning nr 1.  
 Uttaket ligger ca 7 km nordvest for Elvål i Rendalen, på østsiden av fylkesveg 30.  

 
  7-2 Kart med etapper i målestokk 1:5.000, som viser reguleringsgrense,   
    uttaksetapper, eiendomsgrenser m.m. er vist på tegning nr 2. 
  Kartet viser de to uttaksetappene.   
  Det eksisterende uttaksområdet inngår i uttaksetappe nr 1. 
 
  7-3 Driftsplan 
  Uttaket, med tilhørende arrondering, omlegging av skogsbilveg og revegetering, 
  foreslås gjennomført i to hovedetapper. 
 
  Dagens situasjon 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ortofotoet viser dagens situasjon for Sommerbrekka grustak. Grensen for 
 reguleringsplanen er lagt inn i illustrasjonen. 
 
 
 
 
 
 

 

Grense reguleringsplan Eksisterende grustak 



 

Feste NordØst as, Landskapsarkitekter mnla             3 

 

 Etappe 1: 
 (Se driftsplankart tegning nr 3, og snitt etapper og avslutning tegning nr 6)  
 Uttaket skjer fra eksisterende uttak, med drivretning mot øst og nordøst. 
 Mobilt knuse- og sikteverk vil plasseres der det er mest hensiktsmessig i forhold til uttak 
 av masser. Ferdiglager vil være i nord og vest. 
 Omlegging av skogsbilvegen i sør skal etableres i uttaksfase 1, før grusressursene 
 knyttet til den eksisterende skogsbilvegn mot øst og nord, tas ut.  
 De ferdig uttatte områdene langs den omlagte skogsbilvegen og områdene mot sør 
 slakes ut til en helning på 1:3 - 1:2,5 og revegeteres.  
   
 Etappe 1 har et potensielt uttaksvolum på ca 130 000 m3 (fast), og omfatter et areal 
 på ca 30 daa.  
    
 Ferdig uttatte områder, som ikke benyttes til deponi og produksjonsareal, skal  
 fortløpende istandsettes og revegeteres.  
 Avslutning av uttaket mot sør og øst skjer ved arrondering av skråning, med 
 helning ca 1:3/1:2,5.  
 
 Avdekkings- og skrapmasser skal mellomlagres mot vest, sør og øst.  
  
 Anleggssikring vil bestå av permanent bom inn til uttaksområdet og varselsskilt.   
 
 Etappe 2  

 (Se driftsplankart tegning nr 4, og snitt etapper og avslutning tegning nr 6)  
 

 Uttaket fortsetter med drivretning mot øst og nord. Dybden av uttaket kan gå ned til 
 3 m over normal grunnvannstand, eller så dypt som det finnes drivverdige masser.  
 I starten av fase 2 skal områdene mot vest (fv30), tas ut først og ferdigstilles med en 
 skjermingsvoll som revegeteres. 
    
 Skråningene mot nord og mot øst, skal avsluttes med helning 1:3/1:2,5 og  
 revegeteres med avdekkings- og skrapmasser. 
 Avdekningsmasser lagres mot vest og nordøst.  
   
 Mobilt knuse- og sikteverk, samt ferdiglager, vil følge etter i uttaksretningen.  
 Adkomstvegen til grustaket vil være den samme som for fase 1. 
 
 Etappe 2 har et potensielt uttaksvolum på ca 90 000 m3 (fast), og omfatter et areal 
 på ca 28 daa.  
    
 Anleggssikring vil bestå av permanent bom inn til uttaksområdet og varselsskilt. 
  

Avslutningsplan 
(Se avslutningsplan tegning nr 5, og snitt etapper og avslutning tegning nr 6) 
    
Senest to år etter ferdig uttak av grusmassene, skal alle områder være ferdig ryddet og 
istandsatt. Overgangen mot eksisterende terreng skal avsluttes med skråing med 
helning 1:3/1:2,5. Skråningene skal revegeteres med de mellomlagrede 
avdekningsmassene. 
 
De ferdigstilte områdene vil inngå i de omkringliggende skogområdene.  
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Profiler 
Tegning nr 6, viser profilene for grusuttaket. Lengdeprofilen A-A1, viser de ulike 
uttaksetappene nord - sør, med avslutning av uttaket mot eksisterende terreng. 
Tverrprofilene B til D, vest - øst, viser de ulike uttaksetappene med avslutning av 
uttaket mot eksisterende terreng. 

 
8   Sikring 

Under driften skal grustaket sikres med låsbar bom som skal være låst når det 
ikke er aktivitet i grustaket. I tillegg skal det være varselsskilt ved bommen. 
 
Varig sikring, av de ferdig uttatte områdene, skjer ved avslutning mot eksisterende 
terreng med helning på 1:3/1:2,5 og etablering av vegetasjon. 
 

9   Driftstider  
Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag kl.07.00 - kl.23.00. 
Uttransport tillates også lørdag og søndag, kl.06.00 - kl.20.00. 
Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget lørdag og søndag. På øvrige helligdager 
skal det ikke være aktivitet i grustaket.  
  

 
Tegningsvedlegg: 
- Vedlegg nr1: Reguleringsplan for Sommerbrekka grustak (plan-id R 50),  
   vedtatt ...................., sak ..../......... 
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