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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORNESET  

Formål/Hensikt 
 

Råstoffutvinning, området for uttak skal reguleres og utvides.  
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1 Beliggenhet  

Området som ønskes regulert ligger ved Storneset, ca. 2, 5 km vest for Singsås. 
Avstanden til Støren er ca. 30 km. Det aktuelle området ligger mellom 
jernbanen(Rørosbanen) og Fv. 30. Gaula ligger 50 – 60 meter fra planområdet.  
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2 Historikk og formål  
 

Det har vært drift i massetaket siden 1985. Det foreligger en tillatelse fra dette året 
«melding om masseuttak utover husbehov». Kommunen har nylig sendt pålegg til 
grunneier om stans av virksomhet, da uttak foregår utenfor tillatt område og at uttaket 
er i strid med plan og bygningsloven.  
 
For tiltakshaver Almås Maskin AS er det viktig for kontinuiteten i bedriften at de har 
tilgang til grusmasser til vinteren. De har store kunder som Bane NOR og Midtre 
Gauldal som bl.a etterspør strøsand.  
For å opprettholde kontinuiteten er det søkt om dispensasjon, og i møte den 
19.06.2017 innvilget utvalg for Næring, plan og Miljø en svært begrenset adgang til å 
kjøre ut masser frem til reguleringsplanen er vedtatt, dispensasjonen er tidsbegrenset 
til 01.07.2018.  
 
Arealet som ønskes regulert er 40 daa, av dette er ønskes det at 30 daa avsettes til 
råstoffutvinning.  
 
Råstoffutvinning skal kun foregå på gnr/bnr 230/10 og 230/28. Etter ønske fra 
kommunens planavdeling er også gnr/bnr 230/7 tatt inn i planområdet. Dette er kun 
medtatt for å sikre store nok urørte området i umiddelbar nærhet til uttaket.   
 
I gjennomsnitt har det vært tatt ut mellom 1500 og 3000m3 årlig fra området. Enkelte 
år har uttaket vært større grunnet arbeid på jernbanen og RV 30.  
Det er forventet at uttaket i fremtiden vil ligge på gjennomsnittet, altså 1500 – 3000 
m3, og etter de beregninger som foreligger vil det være tilgjengelig masse for Almås 
Maskin AS i en periode på 10 – 15 år.    
 
Området skal etter avsluttet uttak og deponering istandsettes til LNF – område.  
 
Oppstartsmøte med Midtre Gauldal kommune ble avholdt 8.6.2017. Kommunen 
anbefaler planoppstart. Referat fra møtet foreligger.  
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3 Parter i planarbeidet:  

 Fagkyndig:  
Organisasjonsnummer 993 404 381 

Firma Pro Invenia AS 

Adresse Vestre Rosten 78, 7075 Tiller 

E-post anne.berit.strom@proinvenia.no  

Telefonnummer 47463701 

Kontaktperson for prosjektet  Anne Berit Strøm 

 
Forslagsstiller/tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 951 843 741 

Firma Almås Maskin AS  

Adresse 7387 Singsås  

E-post oddleif@almasmaskin.no  

Telefonnummer 917 89 807 

Kontaktperson for prosjektet Oddleif Almås   

 

 

Eiendomsopplysninger 

Gnr./Bnr. 230/10  

Grunneier   Jan Ivar Knutsen  

Gnr/Bnr  230/28   

Grunneier  Jan Ivar Knutsen    

Gnr/Bnr  230/7 

Grunneier  Bjørg Turid Fløttum  

4 Ressursen og driften  

Forekomsten er en breelvterrasse med sand, grus og stein. Massene er godt rundet 
og det groveste materialet finnes i topplaget. Forekomsten inneholder masser som 
kan benyttes både til veg- og betongformål. Massene kan ved knusing bli et godt 
vegmateriale dersom styrken på grusmaterialet er av tilfredsstillende kvalitet 
Kilde; NGU  
 
Masseuttaket skal drives på tradisjonelt vis med avdekning, grovknusing, transport 
og finknusning. Avdekning skjer med doser og gravemaskin.  
 

Massene benyttes i dag mest til strøsand, og opprettholdes avtaler mellom 
tiltakshaver og eksisterende kunder er det strøsand mesteparten av massene vil bli 
benyttet til også i fremtiden.   
 

5 Forholdet til Mineralloven 

Formålet med denne loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig 
forvaltning av landets mineralressurser. Direktoratet for mineralforvaltning vil være 
høringsinstans for både dette planprogrammet og for øvrige plandokumenter.  

mailto:anne.berit.strom@proinvenia.no
mailto:oddleif@almasmaskin.no
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Det vil bli utarbeidet en driftsplan for uttaket og det vil når planarbeidet er kommet 
noe lengre bli sendt inn konsesjonssøknad etter reglene i mineralloven.  
 

6 Planavgrensning  

 
Nedenfor er det limt inn en oversikt over ny foreslått plangrense. Hovedsakelig er 
utvidelsen  nordøst for dagens brudd. Uttak av mineraler på gnr/bnr 230/7 er ikke 
aktuelt. Her skal området reguleres som LNF, det er Midtre Gauldal kommune som i 
oppstartsmøtet ønsket at denne eiendommen skulle inngå i planen.  
 
Planområdet er større enn det som er avsatt til formålet i kommunedelplanen og det 
vil i planprosessen bli lagt vekt på hvilke konsekvenser et et uttak i dette 
størrelseomfang vil medføre av  for nærmiljøet.   
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7  Gjeldende kommuneplan  

Deler av området er i kommunedelplanen for 2009 -2021 satt av til råstoffutvinning, 
mens resten av området er satt av til LNF.  I 100 meters beltet på hver side av Gaula 
er området båndlagt etter lov om naturvern.  
 

 
 

8 Gjeldende reguleringsplan og tilgrensede planer:  

Området er pr i dag ikke regulert. Det foreligger en melding om masseuttak utover 
husbehov fra 1985. 
Nå foreligger det også som nevnt et vedtak om stans av arbeid, samt en søknad om 
og et vedtak hvor en begrenset dispensasjon er innvilget.  
 

9 Planprosess 

9.1  Organisering 

Det er tiltakshaver Almås Maskin AS som har tatt initiativ til reguleringsplanarbeidet. 
Med seg har de Pro Invenia AS som plankonsulent.  

9.2 Fremdrift 

Fremdriftsplanen tar som utgangspunkt at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i 
planprosessen.  
 
 
juli 2017 Juli 2017  Oktober/ 

november 
2017 

Mars 2018  Mai/juni 2018 Juni 2018 

Oppstart av 
plan-prosess 
varsles i 
Trønderbladet 
og på 
kommunens 
nettside 
Berørte parter 
og naboer 
tilskrives 
samtidig.  
 

Forslag til 
planprogram 
legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Frist for å komme 
med 
merknader/innspill 
til 8. september 
2017.  
 

Plan-
programmet 
fastsettes av 
kommunestyret  

Førstegangsbehandling 
av planforslag 

Andregangsbehandling 
av planforslag med 
merknader fra 
høringsrunde 

Sluttbehandling 
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9.3 Medvirkning 

Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen vil bli kunngjort i avisa Trønderbladet 
samt på kommunens og Pro Invenia sin hjemmeside. Naboer og andre som blir 
spesielt berørt vil få varsel direkte tilsendt, og vil i den anledning få mulighet til å 
uttale seg. Det vil også være muligheter for medvirkning i høringsrundene etter 
førstegangsbehandling. 
 
Midtre Gauldal kommune har i oppstartsmøte ikke stilt som krav at det skal avholdes 
informasjonsmøter. Om det underveis i prosessen viser seg at det er behov for et 
slikt møte med naboer eller andre berørte vil dette bli gjennomført.   
 

10 Utredningsbehov i planprosessen  

10.1 Konsekvensutredning og ROS analyse.  

I oppstartsmøte med kommune ble det avklart at dette tiltaket krever planprogram og 
konsekvensutredning.   
 
Konsekvensutredning vil bli gjennomført, og temaet i utredningen vil være uttakets 
virkning på nærmiljøet.  
 
Metodikk for konsekvensutredning:   
 

Forholdene er basert på kartleggelse etter følgende; 

 

 Statens Vegvesens håndbøker, spesielt V712.  

 Oppstartsmøte med kommune 

 Forskrift om konsekvensutredning  

 Bruk av sentrale fagdatabaser 

 

Konsekvensutredningen blir utført etter alminnelig anerkjent metodikk. Det blir satt 
opp verdi for området, deretter vurderes omfanget av tiltaket. Summen av disse 
faktorene gir en konsekvens, etter konsekvensviften til Statens Vegvesen1. Alle 
vurderinger blir gjort opp mot 0-alternativet.  
 
 
 

                                                 
1http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekven
sanalyser.pdf 
 

http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1073962?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
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Det vil også bli gjennomført en komplett Ros – Analyse.  
 
 
 
Nedenfor følger en oversikt over aktuelle tema og hvor de vil bli omhandlet i 
plandokumentene; Konsekvensutredning (KU) eller risiko og sårbarhetsanalyse 
(ROS) Flere tema vil bli drøftet i både ROS analysen og i Konsekvensutredningen. 
  
 

 Aktuelle utredningstema;   
 

10.2 Biologisk mangfold (ROS og KU)   

I naturbasen hos Miljødirektoratet er det ved Storneset observert Laks, dette er art 
som er i kategorien av særlig stor forvaltningsinteresse.   
 
Hendalen naturreservat ligger på motsatt side av Gaula. Avstanden fra planområdet 
til reservatet er ca. 600 meter  
 
Foruten det ovennevnte er det ikke registrert andre arter eller naturtype i planområdet 
eller i nærheten av dette.  
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10.3 Naturmiljø (ROS og KU)  

Vassdragsvern: Verneplan ID 122/1 Gaula. Vernegrunnlaget til NVE er at dette er et 
anbefalt typevassdrag og delvis referansevassdrag. Vassdraget er en viktig del av et 
variert og kontrastrikt landskap som omfatter både fjellområdet i innland, daler og 
utløp til fjord. Det er i området stort naturmangfold knyttet til geomorfologi og 
elveløpsform, botanikk, vannfauna og landfauna og store kulturverdier. Friluftsliv er 
viktig bruk. Verneområdet er totalt på 3661 km2. 

10.4 Landskap (ROS og KU)  

Et massetak vil føre til inngrep i terrenget. Området vil etter hvert som uttaket flyttes 
suksessivt bli tilbakeført til LNF formål.  
 

10.5 Landbruk, (ROS og KU)  

Deler av området som ønskes regulert er i dag preget av at det foregått masseuttak 
over lang tid. Resten av området består delvis av fulldyrka mark og noe skog med 
høy bonitet.    
Det er også et lite område som berøres hvor det er registrert innmarksbeite.  
 

10.6  Kulturminner og kulturmiljø (ROS)  

Det er ikke registrert kulturminner i området. I planbestemmelsene vil det likevel bli 
tatt inn en generell bestemmelse om aktsomhetsplikten, og Sør- Trøndelag 
fylkeskommune vil etter at dette planprogrammet er lagt ut på høring ha mulighet til å 
uttale seg om evt kulturminner i området.   
 

10.7 Friluftsliv (ROS) 

Planområdet har tidligere vært innmark. Friluftslivet vil ikke bli påvirket. Det er ikke 
registrert pilgrimsled eller statlig sikret friluftsområde i nærheten.  
   

10.8 Grunnforhold (ROS)  

På skrednett.no er registrert et utløpsområde for snøskred delvis innenfor 
planområdet. Et evt. skred vil komme fra lien på andre siden av Gaula. 
Det er også på den andre siden av elva, med et lite mindre område registrert 
aktsomhetsområde for evt. steinsprang.  
 
Det er ikke registrert kvikkleire i eller i nærheten av planområdet.  
 
Langs Gaula er det registrert et aktsomhetsområde for flom. Dette er ikke registrert 
innenfor planområdet, men på andre siden av jernbanesporet.  
 

10.9  Forurensing (ROS OG KU)  

De vanligste utfordringen ved råstoffutvinning er støy, støv og avrenning. 
Forurensingsforskriften kapittel 30 angir grenseverdier for forurensing fra slike tiltak. 
Dersom uttaket overstiger grenseverdiene vil det være behov for avbøtende tiltak. 
Disse problemstillingen er allment kjent i bransjen, og avbøtende tiltak er teknisk 
relativt enkle, med god effekt. 
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Det vil bli sendt melding til Fylkesmannen jfr. § 30-11 i forurensningsforskriften.  
 
Støv;  
I tilknytning til råstoffutvinning vil det alltid være støvflukt. For naboer kan dette være 
plagsomt. Støvproblematikken knyttet til dette uttaket vil bli kartlagt, og om nødvendig 
vil det i planbestemmelsene bli satt inn krav om avbøtende tiltak.  
 
Støy;  
Støy fra maskiner i bruddet og i forbindelse med transport til og fra bruddet vil bli 
kartlagt gjennom et støysonekart. Avbøtende tiltak som f.eks regulering av driftstid vil 
bli vurdert ut fra resultatet av dette støysonekartet.   
 
Avrenning;  
Avrenning fra tiltaket vil i seg selv ikke være problematisk her, men det vil bli benyttet 
maskiner som benytter olje og andre petroleumsprodukter.   
Det vil i planbestemmelsene bli inntatt bestemmelser som regulerer bruk og 
oppbevaring av slikt.  
 
Overvannshåndtering; det vil bli laget en plan for å kunne håndtere store 
nedbørsmengder på en god og forsvarlig måte.  
 

10.10 Teknisk infrastruktur (ROS og KU)  

Utvidelse av dagens planområde vil i utgangspunktet ikke medføre økt daglig trafikk i 
forhold til dagens nivå, men utvidelsen betyr at det vil være drift i steinbruddet over 
flere år, og dermed trafikk i forbindelse med drift over lengre tid. ÅDT på FV30 var i 
2016 på 1350, andel lange kjøretøy er på 12 %.  
 

10.11 Nærmiljø/Bomiljø/Barn og unges interesser (ROS og KU)  

Det er noen få boliger i nærheten til tiltaksområdet. I planprosessen vil forholdet til 
skolebarn, og barns aktivitet ellers i området blir kartlagt.  

10.12 Jernbanen (KU)  

Rørosbanen ligger tett inntil planområdet. I planarbeidet vil Bane Nor være en sentral 
høringsinstans, og uttalelser vi mottar derfra vil bli hensyntatt i utarbeidelse av 
planen.  

11 Alternative planforslag 

Pr i dag foreligger det ikke alternativer til planforslaget. Kommer det inn forslag om dette 
under høringsrunden er dette noe forslagstiller fortløpende vil ta stilling til.  
 

12 Vedlegg 

Kart, forslag til plangrense.  
  


