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DRIFTSPLAN  

BESKRIVENDE DEL 

ENGEMOEN MASSETAK, TRYSIL KOMMUNE 

 

 

 

PLANBESKRIVELSE 

1.0 INNLEDNING 

Driftsplanen er utarbeidet etter Direktoratet for mineralforvaltnings krav ved uttak av mineralske råstoffer. 

Drift på mineralske råstoffer er regulert av mineralloven. Loven krever driftskonsesjon med driftsplan, godkjent 

av Direktoratet for mineralforvaltning. 

2.0  FORMÅL 

Driftsplanen er tiltakshavers redskap for gjennomføring av uttaket og beskriver hvordan tiltakshaver planlegger 

å utnytte resursene. 



3.0 BELIGGENHET 

Engemoen ligger ca 7 km sør for Nybergsund, like ved RV 26 på østsiden av Trysilelva.  Planområdet ligger på 

gnr 21 og bnr 13 og 14. Adkomstveg med avkjørsel fra RV 26, går på samme eiendom. 

4.0 GRUNNEIER/TILTAKSHAVER 

GRUNNEIER 

Masseuttaket ligger på gnr 21 og bnr 13 og 14 med Erland, Yngve og Vegar Svingen som grunneiere. 

TILTAKSHAVER 

Tiltakshaver er Bjørn Baastad AS. Bjørn Baastad AS er et privat eiet og drevet entreprenørfirma i Trysil med 

arbeidsområde i hovedsak i Trysil Kommune. Arbeidsoppgaver består av graving/etablering av tomter for bolig 

og hyttemarkedet, produksjon av skogsbilveger, masseforflytning og knusing. 

Firma navn og adresse: 

Bjørn Baastad AS 

Storvegen 13, 2420 Trysil. 

Daglig Leder: Bjørn Baastad 

Tlf. 90 11 16 28 

E-post bjobaast@online.no  

Org.nr.: NO-989 746 073 MVA 

 

5.0 REGULERINGSPLANER OG KONSESJONER. 

Reguleringsplan masseuttak ved Engemoen, Trysil kommune datert 28.08.2003. 

 

 

 

6.0  TYPE UTTAK/UTTAKSVOLUM. 

TYPE MASSER. Området fremstår som småkupert slak terrengformasjon. Området er dels eksponert i forhold til  

naboer og ferdselsveger. Engemoen er i sand og grusresurskartet utarbeidet av Norges Geologiske 

Undersøkelse (NGU), beskrevet som en ryggformet sand og grusforekomst. På toppen finnes et tynt humuslag. 

Massene vil bli brukt i produksjonen samt til bygging av sikringsvoller og istandsetting til istandsetting til LNF-

område etter avsluttet drift. 

Massene er i hovedsak beregnet til produksjon av pukk, grus og fyllmasser til bruk ved etablering av tomter og 

skogsbilveger. 

OMFANG. Uttaket gjelder for et areal på ca 64,1 daa, inkludert areal til lagring av produserte masser og 

spesialområde vegetasjon. Beregninger utført av Arkitektbua as viser et antatt uttaksvolum på ca 300 000m3. 
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7.0  GJENNOMFØRING AV UTTAKET. 

UTSLIPPSTILLATELSE/FORURENSING. 

Utslippstillatelse etter forurensingsloven § 11 for Engemoen massetak i Trysil kommune Tillatelse nr. 2044-01. 

Utstedt av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøavdelingen Datert 11/08-2003 vedrørende lyd og støy. 

Deponering/lagring av rene masser vil ikke berøre vannforekomster eller være til sjenanse for omgivelsene.   

BESKRIVELSE AV REGULERINGSPLAN 

Det henvises til Reguleringsplan masseuttak Engemoen, datert 28.08.2003. Formålet med planen er å sikre 

uttak av knuste masser til diverse utbyggingsprosjekter i Trysil kommune.  I reguleringsplanen er det gitt 

tillatelse til et uttak på ca 163 000 m3 fastmasser innenfor et vurdert areal på ca 64,1 daa. Det skal ikke tas ut 

masser under kotehøydene som er vist i vedlegg i reguleringsplankart/profiler. 

Hele masseuttaket skal til slutt skog/landbruksareal etter avsluttet uttak. Avdekningsmasser med et vist innslag 

av organisk materiale skal legges som toppdekke ved alle overflater. Det antas at vegetasjonsetablering vil skje 

ved naturlig frøsetting. 

KULTURMINNER 

Tiltaket vil få konsekvenser for Pilgrimsleden vest for uttaket ved at adkomstveg er etablert på tvers av leden. 

Det er ikke øvrige kjente kulturminner i uttaksområdet. Dersom deti forbindelse med tiltak i marka blir 

avdekket automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidene straks stanses i den grad de 

berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr lov om kulturminner §8. Meldingen skal snarest 

sendes til kulturminnemyndighetene i Hedmark fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre 

befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelle vilkår for dette.   

Det blir benyttet hjullastervekt for registrering av vekter. 

DRIFTSETAPPER/TERRENGBEHANDLING 

Uttaket med tilhørende istandsetting foreslås i 2 hovedetapper (se driftsplankart/profiler). Etappe 3 gjelder 

gjenstående landskapspleie. 

Etappe 1: 

-Avskaving av avdekningsmasser 

-Uttak ned til kote + 357,5. 

-Kanter nedtrappes med helningsvinkel 1:3. 

Etappe 2: 

-Uttak ned til kote +351. Uttaksretning mot adkomstveg i sør. 

-Etappevis landskapspleie etter hvert som uttaket går mot sør. 

- Kanter nedtrappes med helningsvinkel 1:3. 



Avslutningsplan 

Ferdigstilling landskapspleie i hele uttaksområdet. 

AVDEKKINGSMASSER  

Avdekkingsmasser legges som støyskjerm/sikringsvoll i sikringssone rundt uttaket under driftsperioden. Disse 

massene planeres i forbindelse med landskapspleie i avslutningsfasen. 

LANDSKAPSPLEIE/REVEGETERING 

Hele massetaket skal til slutt tilbakeføres til skog/landbruksformål etter avsluttet uttak. Avdekkingsmasser med 

et visst innslag av organisk materiale skal legges ut med minimumstykkelse ca 10 cm. Vegetasjonsetablering 

skal skje ved planting og såing dersom en ikke får ønsket naturlig revegetering. Det skal benyttes småplanter 

(skogbrukskvalitet) av furu 65% og gran 25 %, samt 2-3 årige småplanter av rogn (5%) og bjørk (5%). 

Plantearbeider skal utføres om våren samtidig som det påføres 30-50 kg Blåkorn (12-5-4) pr.daa. 

Etableringen skal påskyndes gjennom gjødsling av aktuelle arealer 3 år etter ferdig 

planering/vegetasjonsetablering. 

SIKRING 

Under driften skal grustaket sikres med skilting (varselskilt ved innkjøring), bom og voller. 

DRIFTSTIDER 

Daglig (mandag til fredag) driftstid er normalt mellom 0600 og 1800. Knusing (pukkverksdrift) tillates i inntil 1 

mnd. pr. år. Utenom perioden med pukkverksdrift bør aktiviteten tilstrebes lagt i tidsrommer 0700-1600. På 

lørdager tillates kun transport ut med ferdigmasser  i tidsrommet 0800-1300. 

 

TEGNINGSVEDLEGG: 

-Driftsplan situasjonskart,  gnr. 21 bnr 13, datert 09.12.14 

-Driftsplan etappe I, mål 1: 2000, datert 25.11.14 

-Driftsplan etappe II, mål 1: 2000, datert 25.11.14 

-Driftsplan etappe III, avslutningsplan, mål 1: 2000, datert 25.11.14 

-Driftsplan profiler, mål 1: 2000, datert 25.11.14 

 

                                       

 




















