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BESKRIVELSE 
 
 
 
 

INNLEDNING 
 
Gammelseterbrekka grustak skal tjene som område for uttak av grus til lokal virksomhet. Grusen 
skal dels hentes som den er og dels knuses og sorteres til ulike formål. Anvendelsen av grusen er 
primært vedlikehold av veier i området. Grunneier Ola Lund skal selv være ansvarlig for driften.  
 
Etter at uttak av grusen er avsluttet, skal området planeres og tilbakeføres til skogsbruksareal. 
 
I skråningen ved Gammelsetra har det vært hentet grus i mange år. Det begynte da “Resdalsveien 

Sør” ble anlagt på 1960-tallet. Henting av grus har fortsatt i beskjeden skala og tilfeldig når det 
har vært behov (etter flomskader og vedlikehold på veier i området). Grustaket har nå slikt 
omfang at myndighetene krever at det utarbeides reguleringsplan hvis uttak av grus skal fortsette. 

 
 

 

PLANOMRÅDET 
 
I følge kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 ligger grustaket innenfor areal for Landbruks-, 
natur- og frilufts formål, samt reindrift – sone 1  (PBL 2008 - § 11- 7 NR 5).   

 
Hele området som nå reguleres er ca. 39 dekar. Innenfor dette planlegges det å ta ut grus på et 
areal på ca 16 dekar. Grensen fremkommer på plankartet og følger vei, bekk, eiendomsgrense og 
ytre kant av platået ned mot Resa. 
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Øvre platå har i dag høyde over havet 420 m. Nederste høye på uttaksområdet er i dag 405 meter. 
Maksimal høydeforskjell blir da 15 meter. Det planlegges ikke å ta ut grus på lavere nivå enn 
“Resdalsveien Sør”. Gjennomsnittlig høydeforskjell før og etter uttak er 4,5 meter. En kan da 
forvente samlet uttak av grusmasse på ca 70.000 m3. 
 
 
Uttak av grus og drift av Gammelseterbrekka grustak vil foregå meget variert og etappevis. 
Enkelte år vil det ikke bli tatt ut grus i det hele tatt. Driften styres ut fra behovet, etter 
flomskader, byggeaktivitet og behov for vedlikehold. Det forventes at grusuttaket er avsluttet 31. 
desember 2050.  
 
Dersom en møter på fjell, skal fjellet ikke sprenges. 
 
Nærmeste bolighus ligger på Å  - 4,7 km fra grustaket. Nærmeste seterhus ligger 280 meter fra 
grustaket. Når det ikke skal skytes fjell eller knuses fjell, synes det klart at det ikke er nødvendig 
å foreta støyberegninger av hensyn til naboer og støy. Gammelseterbrekka ligger for seg selv i 
skogen. Den driften av grustaket som har blitt drevet til nå, har ikke medført støv eller 
støyplager. Det synes også overdrevet å foreta støyberegninger når uttak av grus skal foregå så 
sjeldent. 
 
Området er i dag en typisk flat mo eller terrasse i terrenget, med kvartære grusavsetninger. 
Området er bevokst med naturpreget blandingsskog, hovedtreslag furu som er hogstmoden. 
Furutømmeret kan nyttes til lafting, noe spredt bjørk innimellom som kan nyttes til ved. 
Bunnvegetasjonen er lyng og  mose (bærlyng og røsslyng). Boniteten er middels til lav. Meget 
enkle driftsforhold og kort terrengkjøring for skogbruk. 
 
 

 
Grustaket september 2011 
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VURDERING 
 
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
 

 Vurdering Aktuelt tiltak 
1. Støy Støyberegninger synes ikke nødvendig når 

det er 4,7 km til nærmeste bolighus. Uttak 
av grus skal dessuten foregå sjelden 

ingen 

2. Støv Ut fra herskende vindretning og avstand til 
boliger synes faren for støvplager å være 
minimal. 

Mulig vanning 

Generell varsomhet 

Ingen 
3. Trafikk Grustaket ligger slik til at det ikke medfører 

trafikk i boligfelt eller på annen trafikkert 
vei.  

Resdalsveien Sør blir ikke vinterbrøytet. 

Ingen 

4. Forurensning Med forurensning menes avrenning, 
fordampning og lekkasjer fra kjemikalier, 
olje, drivstoff, plantevernmidler, med mer.  

Det synes ikke som drift av et grustak 
medfører nevneverdig større fare for 
forurensning enn dagens virksomhet med 
jordbruk. 

Ingen 

Generell varsomhet 

 

5. Rasfare Området ligger over marin grense. Det er 
ikke kjente forekomster av leire. Ut fra 
erfaring fra nærliggende grusuttak er 
massene stabile. Risiko for steinsprang, 
kvikkleireskred eller annen 
masseutglidning synes minimal. 

Ingen 

6. Estetikk Etter at uttak av grus er avsluttet skal 
området tilbakeføres til skogbruksareal. 
Uttaket vil ikke medføre et åpent sår i 
landskapet for ettertiden.  

Grustaket ligger lite synlig for 
allmennheten. 

Ingen 

7. Kulturlandskap Grustaket er ikke synlig fra Jerpstadsetrene. 

 

Forandringen synes ikke å være uheldige 
med tanke på å bevare kulturlandskapets 
særpreg i Resdalen 

Ingen 

8. Vilthensyn Ingen vilttrekk eller biotop er kjent i det 
aktuelle området. 

(kilde: kommuneplanen 2011 – 2022 , 

viltkartet) 

Ingen 
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 Vurdering Aktuelt tiltak 
 

8. Biologisk mangfold 

 

Lokaliteten har ikke noe særpreg med tanke 
på sopp, fuktdrag, fugler, bonitet eller  
spesielle arter. 

 

Ingen 

9. Klima / CO2 -utslipp Uttak av grus vil ikke medføre virksomhet 
som på sikt øker utslippet av CO2 .  Ingen 

 
Det planlagte området for Gammelseterbrekka grustak synes å ligge godt til rette for uttak av 
grus. Lokalkunnskap og erfaring fra lignende formasjoner i terrenget, tilsier at det ligger store 
mengder av grus med verdifull kvalitet her. Både med tanke på støy, støv og innsyn er det få 
naboer som blir berørt.  
 
Med tanke på biologisk mangfold og hensyn til kulturlandskapet vurderes tiltaket å være lite 
konfliktfylt. 
 

 
 

Grustaket ligger tett inn til Resdalsveien Sør 
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REGULERINGSBESTEMMELSER j.fr. PBL § 12 - 7 
 
 

Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013,  saksnummer KS-049/13 

 
 

A. GENERELT 
 
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.  Innenfor dette området skal 
arealbruken være som vist på plankartet. 
 
Planområdet reguleres til formålene: 
 
1. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, punkt 1) 

- Råstoffutvinning (Grustak) 

2. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift, samlet (PBL § 12-5, punkt 5)  

- Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

 

I tillegg reguleres følgende hensynssoner (PBL § 12-6): 

- H570 Bevaring kulturmiljø – Hensynssone C 

- H730 Båndlegging etter lov om kulturminner – Hensynssone D 

 
Mindre vesentlige unntak 
Mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, hvor særlige grunner taler for 
det, tillates av kommunen innenfor rammen av Plan- og bygningsloven samt forskriftene til 
loven. 
 
Fornminner 
Etter som mulighetene for at hittil ukjente fornminner vil kunne opptre i området er til stede, må 
en stoppe eventuelt arbeide og ta kontakt med kulturminnemyndigheten snarest dersom en skulle 
komme over noe mistenkelig i marka – jfr. Kulturminnelovens § 8. 
 
Veier 
Virksomheten med grusuttak fra Gammelseterbrekka skal ikke medføre at trafikken langs 
Resdalsveien Sør blir hindret. 
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B. AREALFORMÅL 
 
1. Råstoffutvinning (Grustak) 
Driften skal følge en driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal 
være godkjent før oppstart etter høring hos Meldal kommune. Direktoratet for mineralforvaltning 
skal føre tilsyn med virksomheten. 
 
Alle trær hogges etter hvert som grusuttaket flyttes østover. Nyttbart virke tas vare på. 
 
Torv og organisk humuslag skyves til side og skal tas vare på. 
 
Ansvar for drift 

Ola Lund er ansvarlig for drift av grustaket.  
 

Støy 
Støy fra området skal ikke overstige grenseverdier i forurensningsforskriftens § 30-7. 
Fylkesmannen kan pålegge støyberegninger dersom det i forbindelse med driften kommer 
klager fra naboer. 

Støv 
Oppstår sjenerende problemer med støv, må det foretas nødvendig vanning for å binde 
støvet. 
 

Masseuttak 
Det kan tas ut grusmasser ned til høyde over havet 405 meter.  Det kan tas ut opp til 
72.000 m3 grus i løpet at hele grustakets levetid. Det skal ikke hentes grus på lavere nivå 
enn Resdalsveien Sør. 

 
Avslutning 

Hele området planeres, torv og organisk humuslag dekkes over og det legges til rette for 
skogproduksjon når uttak av grus er avsluttet.  
 

Opprydding 
Opprydding og ferdigstilling til skog gjøres under grunneier Ola Lund sin ledelse og 
kostnad. 
 

Frist 
Frist for avslutning av grusuttak er 31. desember 2050 

 
 

2. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

Her er det ikke tillatt å foreta bygge- og anleggsarbeider som ikke  
       har direkte tilknytning til jordbruk, skogbruk, utmarksnæring, reindrift,        
       vilt- og fiskepleie. 
        

Alle arealer som konkret ikke er regulert til andre formål er LNFR-område, og jord- og   
       skogbruksloven skal fortsatt gjelde. 

 
 



Reg. plan for Gammelseterbrekka grustak 
gnr 113, bnr 2 - Meldal kommune 2011 

8

C. HENSYNSSONER 
 

1. H570 Bevaring kulturmiljø – Hensynssone C 

Innen området må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha 
uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må 
gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen). 
 
2. H730 Båndlegging etter lov om kulturminner – Hensynssone D 
Kullgropen er automatisk fredet etter kultuminnelovens § 4. Det samme er en sikringssone i et 5 
meters bredt belte fra kulturminnets ytterkant, jfr. Kulturminnelovens § 6. 
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