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Henvendelse om oppstartsmøte med Trysil kommune
Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av Tangådalen massetak i Ljørdalen
I henhold til p
lan- og bygningslovens § 12-8 bes det på vegne av oppdragsgiver om oppstartsmøte i forbindelse
med detaljregulering av Tangådalen massetak i Ljørdalen.
• Tiltakshaver: Nordnes Transport
Kontaktperson Jan Erik Nordnes: nordnes.transport@gmail.com, mobil 90649670
• Plankonsulent: Arealtek AS
Kontaktperson Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil 930 69 363

Bakgrunn
Det er ønske om å starte opp prosessen med detaljregulering i tråd med føringen i kommuneplanens
arealdel. Planområdet ligger på Statskog sin eiendom gnr. 9 og bnr. 1 i Ljørdalen. Det er et
eksisterende massetak i området som ønskes utvidet. Endelig avgrensning av planområdet vurderes
sammen med kommunen. Området er ikke tidligere regulert.
Det ble den 16.1.2019 sendt inn forespørsel om oppstartsmøte med kommunen. Den 29.8.2019 ble
det gjennomført et formøte med kommunen. På bakgrunn av møtet og brev fra kommunen datert
27.9.2019 er planinitiativ revidert.
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Figur 1. Masseuttakets plassering i kommunen

Dagens massetak
Det er ikke drift i massetaket vinterstid. Veien inn er ikke vinterbrøytet. Det er ikke drift i massetaket
hver dag.
Solgt mengde de siste årene har vært:
2018: 10075 tonn
2017: 6930 tonn
2016: 4875 tonn
2015: 2850 tonn
Tallene for 2019 er per i dag ikke klare, men det er snakk om i samme størrelsesorden som forrige år.
Massene er gode morenemasser som knuses. Massene benyttes i det lokale hyttemarkedet og av
kommunen.
Det er ingen berørte naboer.

2

Figur 2. Bilde 1 viser dagens massetak sett mot vest fra grunnplanet. Bilde 2 viser dagens massetak også fra øst mot vest,
men fra toppen av dagens uttak.

Figur 3. Bilde 1 viser massetaket sett mot øst, fra dagens utgangsnivå. Bilde 2 viser utviklingsretning for eksisterende uttak

Planlagt tiltak
Uttak av masser er i regi av Nordnes Transport en lokal bedrift i Ljørdalen. Ambisjonen er å sikre og
videreutvikle driften av massetaket og gjennom det bidra til å sikre aktivitet og arbeidsplasser i
Ljørdalen.
Det er planlagt med et uttak på inntil 10 000 m3 i året.
Det er gjennomført noen foreløpige masseberegninger. Masseberegningen har tatt utgangspunkt i
skissen nedenfor. Tegningene følger også som egne vedlegg.
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Figur 4. Oversiktskart over masseberegnet område

Figur 5. Snitt massetak delområde øst og det mindre delområdet i vest

Uttaksområdet som skissert i figur 4 vil kunne gi et masseuttak på opp imot 545 000 m3 fordelt på de
to områdene.
Det vil ikke bli drift i massetaket vinterstid.
Uttak vil foregå parallelt i begge delområdene som følge av ulike driftsforhold. Etter endt uttak vil
området tilbakeføres til skogbruksformål.

Planområdet
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Forslag plangrense
Det er tatt utgangspunkt i området i kommuneplanens arealdel i nordøst og dagens uttak i sør. Mot
øst er plangrense foreslått inntil eksisterende veg. Mot vest følger plangrensen bekkeløpet. Det
settes igjen en rygg på 5 meter som buffer mot veg og en rygg med 10 meters bredde mot bekk.
Rensmasser lagres i ranker innenfor uttaksområde.
Eksisterende uttaksområdet er markert som eksisterende massetak i figur nedenfor.
Endelig planavgrensning må vurderes nærmere i etterkant av oppstartsmøte og varsling av planen.

Figur 6. Forslag plangrense

Kulturminner
Det er ikke tidligere gjort registreringer i området. Hedmark fylkeskommunen gjennomførte befaring
og registreringer i uke 46. Mottatt rapport viser at det ikke ble påvis automatisk fredete kulturminner
innenfor det registrerte området.
Natur og miljø
Massetaket grenser til en bekkekløft. Det er ikke registrert arter eller naturtyper innenfor det
aktuelle området, men det er uvisst hvor godt området er undersøkt. Det er i nærområdet registrert
lokalt viktige naturtyper, figur 7 (bekkekløft, gammel barskog).
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Figur 7. Utsnitt fra naturbase.no som viser kartlagte naturtyper

Tangåa renner inntil massetaket mot sør. Den er del av Ljøravassdraget som ble varig vernet mot
kraftutbygging i 1973 og omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.
Landskap
Et massetak påvirker og endrer landskapet. Det tas kun ut løsmasser og området vil bli tilbakeført til
skog etter endt uttak
Friluftsliv
Fulufjellet nasjonalpark og Fulufjellet alpinsenter og hytteområde ligger nord for massetaket, og blir
ikke påvirket av tiltaket. Massetaket berører ikke etablerte turområder og ligger i et område med
liten aktivitet.
Samfunnssikkerhet
Det er i kommuneplanen ikke avmerket faresoner innenfor det aktuelle området. Massetaket ligger
slik at det er lite sannsynlig at allmennheten vil komme i berøring med uttaket.
Massetaket grenser både til en mindre elv; Tangåa og bekk med utløp til samme elv. Vassdrag må
sikres mot forurensning.
Adkomst
Adkomst til massetaket er sør for Ljørdalen via eksisterende skogsbilvegnett.

Forholdet til kommuneplan
Deler av massetaket ligger inne i kommuneplanens arealdel som råstoffutvinning – nåværende.
Resterende areal er LNF-område med hensynssone for bevaring naturmiljø (H560). Formålet med
hensynssonen er å bevare større sammenhengende naturområder, og tiltak som fører til oppstykking
eller reduserer områdets egenart skal ikke tillates.
Tangåa som renner inntil massetaket omfattes av bestemmelse 4.2.1. Denne angir et byggeforbud
langs vann og vassdrag på 100 meter med mindre annet er fastsatt i plan. Mellom Tangåa og
massetaket går veien innover Tangådalen.
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Figur 8. Utsnitt av kommuneplanens arealdel hvor massetaket ligger inne som arealformål bebyggelse og anlegg –
råstoffutvinning, nåværende.

Det er i bestemmelse 1 e) til kommuneplanen stilt krav om at det utarbeides reguleringsplan ved
utvidet drift av massetaket Tangådalen. Videre står det i bestemmelse 3.5.9 om Råstoffutvinning:
«a) For nye områder for råstoffutvinning og ved utvidelse av eksisterende massetak, skal det
utarbeides reguleringsplan før uttaket settes i gang eller evt. videreføres. Unntaket er
massetak som kan behandles etter landbruksvegforskriften.
b) Områder for råstoffutvinning skal sikres på en forsvarlig måte.
c) Det skal utarbeides driftsplaner for uttakene som godkjennes av Direktoratet for
mineralforvaltning.»
Videre er det gitt følgende retningslinje:
«Reguleringsplanen skal sikre en god forvaltning av ressursen, at nødvendige
sikkerhetshensyn ivaretas, nødvendige tiltak mot støy, støv og innsyn gjennomføres og at
terrenget settes i stand etter avsluttet uttak.»

Krav om konsekvensutredning
For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det iht. § 4-1 og 4-2
utarbeides konsekvensutredning, eventuelt også planprogram.
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I ha
planprogram og konsekvensutredes dersom det ikke er gjennomført KU på kommuneplannivå. I
vedlegg 1 er pkt. 19 relevant: «Uttak av maler, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser
dersom minst 200 daa samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3
masse…». Uttaket vil ikke få et så stort omfang at det omfattes av § 7 i KU-forskriften.
§ 8 i forskriftene viser til tiltak som omfattes av vedlegg II skal vurderes konsekvensutredet dersom
de kan få vesentlig virkninger på miljø og samfunn. Her er det ikke krav om planprogram. Uttak av
masser omfattes av vedlegg II pkt. 2 a): «Mineraluttak, herunder torvskjæringer». Det skal iht.
forskriften gjøres en konkret vurdering av egenskaper ved tiltaket, lokalisering og påvirkning av
omgivelsene.
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Uttak av masser er i tråd med kommuneplanen. Tångådalen er eneste masseuttak i denne delen av
kommunen. Uttaket er relativt begrenset i omfang og har en begrenset årlig uttaksmengde. Samtidig
er massetaket lokalt viktig da det er lange avstander i kommunen og relativt stor aktivitet i
tilknytning til Fulufjellet. Det anses samfunnsøkonomisk lønnsomt med videre uttak innenfor
eksisterende massetak. Det anses ikke å være særlig risiko for alvorlige ulykker tilknyttet tiltaket.
Når det gjelder påvirkning på omgivelsene er punktene nedenfor relevant å vurdere for det aktuelle
tiltaket:
a) verneområder eller andre verneformål mm: Selve tiltaket berører ikke verneområder,
utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller vernende kulturminner. Massetaket ligger inntil
Tangåa som er en del av det verna vassdraget Ljøra.
b) truede arter eller naturtyper, kulturminner mm: Det er uvisst hvor godt området er
kartlagt. Forholdet må vurderes enten i konsekvensutredning eller i planbeskrivelse. Utover
dette berøres ikke punkt b) i forskriften
c) Rikspolitisk retningslinje for vernede vassdrag: Det må avklares nærmere med kommunen
hvordan 100-meters sonen langs Tangåa skal ivaretas. Det går veg parallelt med elva på store
deler av strekningen til elva møter Ljøra.
d) større omdisponering avsatt til LNF: Tiltaket medfører bare en midlertidig omdisponering
av skogsmark.
e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet: Ikke
relevant
f) konsekvenser for befolkningens helse mm: Ikke relevant
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp: Nei, men det må sikres at massetaket ikke
medfører utslipp til bekk/elv
h) risiko for alvorlige ulykker som følge av ras, skred, flom: Nei
Avhengig av planens utstrekning og uttaksmengde, samt forholdet til Tangåa og eventuelle konkrete
naturverdier, vil planen kunne omfattes av krav om konsekvensutredning.
Kommunen har i brev datert 27.9.2019 konkludert med at det vil være behov for å utarbeide en
konsekvensutredning iht. § 8 og vedlegg II i forskriften. Kommunen legger vekt på manglende
dokumentasjon og utredning i forbindelse med godkjenning av eksisterende massetak i Tangådalen
og i arbeidet med kommuneplanen ble det i hovedsak lagt vekt på behovet for masser.

Utredningsbehov
Kommunen vurderer at dokumentasjon på massetakets virkning på lokalmiljøet langs Tangåa og
naturmangfoldet i området er mangelfull.
Det er gjennomført kulturminneundersøkelse i november 2018. Resultatene fra denne viser at det
ikke er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor det befarte området. En ser derfor ikke at
det vil være behov for ytterligere utredninger innenfor dette temaet.

Medvirkning
Dette er en mindre reguleringsplan som i hovedsak utarbeides i tråd med overordet plan og følger
opp føringer fra denne. En anser ikke at det er behov for medvirkning utover varsling og høring av
planforslag som er minstekravet i henhold til plan- og bygningsloven.
Med hilsen

Arealtek AS
Hilde Smedstad
arealplanlegger
Tlf: 930 69 363
Elvarheimgata 10B, 2408 Elverum
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