






















Søk utført av DMF i NGUs 
databaser for radon 
aktsomhet den 4. oktober 
2021



Søk utført av DMF i NVEs 
databaser for nettanlegg 
den 4. oktober 2021



Søk utført av DMF i artsdatabankens databaser for rødlistede arter den 4. oktober 2021



Søk utført av DMF i artsdatabankens databaser for rødlistede arter den 4. 
oktober 2021



Søk utført av DMF i artsdatabankens databaser for rødlistede arter den 4. oktober 2021



Søk utført av DMF i artsdatabankens databaser for rødlistede arter den 4. oktober 2021



Foretaksregisteret: 963851693 MVA 
Prosj.ansvarlig: Helge Bakke 
Kontr: Stine Ringnes

FORSLAG til DRIFTSPLAN 
for 

Brekka grustak, DMF ID: 1277 
Tynset kommune 

Desember 2014, Revidert Januar 2021 og April 2021 

Ortofoto som viser Brekka grustak med konsesjonsgrense



Feste NordØst as, Landskapsarkitekter mnla             1 
 

Driftsplanen er utarbeidet av Feste NordØst as for Tynset Tre og Betong AS, 
Desember 2014.  Eksisterende uttaksområde er befart og oppmålt november 2014. 
Planen revidert januar 2021 og April 2021. 
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PLANBESKRIVELSE 
 
1  Grunneier 

Grunneiere er:  
GID 36/52 og 91/48 – Tynset kommune,Torvgata 1,  
2500 Tynset 
GID 37/1 – May Solveig Barmoen, Sandtrøa, Gamle Almannavei 
1B, 2500 Tynset.  

 
Driver har kontrakt med grunneiere. 

 
 
2  Driftsområde 

Driftsområdet omfatter deler av eiendommene GID 36/52, 91/48 og 37/1 i 
Tynset kommune.  

 Uttaket navnes: Brekka grustak. 
 

3  Driver av grustaket 
Driver av grustaket er Tynset Tre og Betong AS og Tynset Betong AS.  
Adresse: Telnesveien 59, 2500 Tynset. 
Tlf: 901 21 355.  Orgnr. NO 957 753 779.  E-post: post@ttb.as  
 
Firmaet Tynset Tre og Betong AS, er et aksjeselskap opprettet i 1956 med 
treprodukter (vinduer, dører) som hovedprodukt, i tillegg til en del 
blokkproduksjon. Tidlig på 1960 tallet startet ferdigbetongproduksjonen, 
med oppsett av betongstasjon i 1966. Stasjonen opererer i 2004 som 
veiestasjon. Nytt anlegg er tatt i bruk i 2007 med Branell styring. Anlegget har 
2 sementsiloer på 70 tonn hver med tilhørende sementskruer. 
I dag produseres ferdigbetong med tilslag fra to grustak til eget bruk. I tillegg 
utfører bedriften noe leieknusing.  
 
Fabrikken eier 6 betongbiler. Automixerne er i størrelsen 7 - 9 m3. 4 av 
bilene er påmontert 9 meter teleskoprenne, og en har 4-delt pumpe med 
28 meters rekkevidde. En stk. betongpumpe har rekkevidde på 36 meter. 
Bilparken, med utstyr, vedlikeholdes på eget verksted. 
 
TTB kan levere all betong til og med i Utvidet kontroll i henhold til 
NS-EN 206. Det benyttes tilslag fra to grustak (sand og knust stein). Tilslaget 
er alkalireaktivt iht. NB’s publ. Nr 21, og produseres i henhold til NS 12620. 
 
Firmaet sysselsetter 4 personer fast, og opp til 8 personer i perioder.  
Daglig leder er Jon Bernhard Wintervold. 
TTB har en aksjekapital på 20 mill. 
 
 

4  Nærmeste naboer 
Uttaksområdet grenser mot eiendommen 36/1 i sør og vest (skog), mot 
eiendommen 91/48 i nord (skog og vannforsyningsanlegg) og den private 
bomvegen Aumdalsveien i øst.  
Nærmeste bebyggelse finnes ca.1500 meter nord for uttaksområdet 
(gårdsbebyggelse). 
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5  Grunnlag for driften 
• Detaljreguleringsplan for Geitryggen, planid. R55b vedtatt 20.08.2015 
• Mineralloven med forskrift. 
• Forurensningsforskriftens kapittel nr 30. 

 
 

6 Uttaket 
Brekka grustak omfatter et regulert uttaksområde på ca. 107 daa. 
I hovedsak er hele grustaket i drift eller klargjort for uttak. Områdene mot 
øst er i hovedsak ferdig uttatt og istandsatt. 

 
Grusmassene knuses til ulike fraksjoner og hoveddelen benyttes til 
betongproduksjon. 

 
Beregnet totalt uttaksvolum er på ca.440.000 m3 (fast). Estimert 
utnyttelsesgrad er ca.  

 Antatt årlig uttak er forventet å være ca.13.000 m3  - 15.000 m3. 
 
 Driftsvarighet forventes å være ca. 30 år fram i tid. 
 
 Fra grusdatabasen til NGU er massene beskrevet som følger:   

«Forekomsten er en breelvavsetning med terrassedannelser i flere nivåer. 
Heggrøstmoen i nivå med Nedre Glåmsjø er fredet som naturreservat. For 
øvrig er området preget av dødisterreng med groper hauger og rygger. Det er 
flere massetak i forekomsten. Massene består av vekslende lag sand grus og 
stein. Den nære beliggenheten til Tynset sentrum gjør forekomsten til en 
meget viktig ressurs i kommunen» 

 
 Forekomsten er klassifisert som meget viktig.  
 Kornfraksjoner:  
  
 
7  Beskrivelse av uttaket 

 7-1 Oversiktskart i målestokk 1:50.000,  
som viser lokaliseringen av Brekka grustak, er vist på tegning nr.1.  

 Grustaket ligger ca. 4 km sørvest for Tynset sentrum.  
 
 

 7-2 Kart med etapper i målestokk 1:5.000,  
som viser regulert uttaksgrense/konsesjonsgrense, dagens uttak og 
uttaksetappe, eiendomsgrenser m.m. er vist på tegning nr.2. 
Kartet viser dagens uttaksområde, samt uttaksetappe før 
avslutning/ferdigstilling. 

  
 

7-3 Driftsplan 
Driftsplanen baserer seg på detaljreguleringsplan for Geitryggen, planid. R55b 
vedtatt 20.08.2015. 
 
Det er liten trafikkbelastning i nærområdet, da adkomsten til grustaket skjer 
fra privat bomveg i øst. Adkomstvegen er også tilførsel til Aumdalen med 
hytter og setre. 
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Uttaksområdet er skjermet mot støy, støv og innsyn. Uttaket ligger langt fra 
bebyggelse og den private Aumdalsveien mot øst. Uttaksområdene mot 
Aumdalsveien er i hovedsak avsluttet, arrondert og i ferd med å revegeteres. 
Støv fra produksjon og adkomstveg, blir i de tider det er behov for dette, 
støvdempet med påføring av vann (vanning). 
 
Uttaksområdet er avklart i reguleringsplan og dermed i forhold til 
naturmangfold. Søk i naturbaser viser ingen registreringer. 
 
Det finnes ingen bekker i uttaksområdet, og overvann fra regn/snøsmelting 
infiltreres og renses i grusmassene, før dette når grunnvannet. Uttaksområdet 
inngår i et restriksjonsområde for grunnvann (drikkevannsforekomst til 
Tynset). Reguleringsbestemmelse 4.1.4 fastsetter uttaksdybden til kote 665 
moh. Dette er en uttaksdybde som overholdes. 
 
Reguleringsbestemmelse 5.1.1. omtaler forholdet til kulturminner. Ved 
utsjekk i Askeladden (RA) er det ikke registrerte automatiske fredete 
kulturminner i grustakets umiddelbare nærhet. Det er dermed ikke konflikt i 
forhold til kulturminner. 
 
Reguleringsbest. 4.1.3 stiller strenge krav til evt. avrenning / forurensing fra 
massetaksdriften. Dette gjelder krav til drivstofftank og verksted. Med 
unntak av den gamle betongstasjonen, som er en «backup-stasjon» for 
bedriften, finnes det ikke tankanlegg eller verksted i planområdet. Det er 
dermed ikke fare for avrenning / forurensning fra driften av grustaket. 
 
Innenfor regulert høyspentlinje (reguleringsbestemmelse 3) er det 
byggeforbud på 6 m, målt fra ytterste kabel. Det finnes ikke bygg innenfor 
fareområde for høyspent. 

 
Uttaket, med tilhørende arrondering og revegetering, foreslås gjennomført i 

 en etappe. 
 
 

 7-3.1 Dagens situasjon 
(Se Eksisterende grustak - tegning nr.3, og snitt etapper og avslutning, 
tegning nr.6) 
Adkomst til grustaket skjer fra privat veg i øst. Området er sperret med låsbar 
bom ved innkjøringen til uttaket. Adkomstvegen leder fram til 
produksjonsflata og betongstasjonen. Betongstasjonen fungerer som et 
«backup-anlegg», og er normalt ikke i drift. 
 
Dagens uttaksområde (ca. 85 daa) ligger innenfor konsesjonsgrensen (ca. 107 
daa), samt et ca. 8,5 daa stort område i sørvest, fram til grensen mot 
naboeiendommen.  
 
Hoveddelen av grustaket mot øst (innenfor eiendommen GID 37/1) er 
avsluttet, arrondert og er delvis revegetert med skog.   

 
Dagens uttak har drivretning mot sør. Uttaket drives i ett nivå, med stuff som 
varierer fra ca.10 meter i øst til ca.18 meter i vest. Under drift av uttaket vil 
skråningsvinkel være lik rasvinkel (ca. 1:1 – 1:1,5). 
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Avdekningsmassene består av humuslag og siltige masser. Tykkelsen på de 
siltige avdekningsmassene variere i mektighet. Avdekningsmassene er 
mellomlagret i ranker mot eiendomsgrensen i sør.  
Områdene sør for stuffen, fram til eiendomsgrengrense i sør, er klargjort for 
fremtidig uttak av grus. Det er etablert driftsveger fra produksjonsflata (mot 
nord) og opp til disse nivåene. I forkant av de bratteste stuffene skyves det 
opp en grusvoll mot stuffkanten. Dette er tilstrekkelig sikring av de bratteste 
stuffene (se tegning nr. 6). 
 
Nord for den langstrakte stuffen (uttaksområdene) foregår knusing og sikting 
med mobilt utstyr. Ferdigvarelager av ulike fraksjoner er etablert i de 
nordlige områdene på produksjonsflata. 
I forbindelse med produksjonen er det små mengder med «vrakmasser» som 
dannes. «Vrakmassene» blandes med avdekningsmassene og benyttes i 
forbindelse med arrondering og revegetering av ferdig uttatte områder.  

 
 

 7-3.2 Uttaksfase 
(Se Uttaksfase - tegning nr.4, og snitt etapper og avslutning, tegning nr.6) 

  
Uttaket fortsetter i ett nivå mot sør, med stuff tilsvarende dagens høyder. 
Når uttaket nærmer seg grensen i sør, vil massene skyves ut fra toppen og 
mot driftsflata i nord. Dette for å starte overgangen mot uberørt terreng og 
avslutningen, med krav til helning 1:3 (33,3%) i reguleringsplan-
bestemmelsene. Avdekningsmassene planeres ut over ferdig uttatte og 
arronderte områder mot nord. Midlertidig lager av avdekningsmasser vil være 
nord for de ferdig arronderte og istandsatte områdene. 

 
Når uttaket mot sør (skråningen) nærmer seg flata, fortsetter uttaket fra 
skråningsfoten og nordover (flata tas ut). Bunn uttak vil være kote 665. Dette 
er i henhold til reguleringsbestemmelsene.  
  
Eksisterende adkomstveg fra øst vil være hovedadkomstveg til uttaket. 
Adkomstveg fra vest skal legges om og ledes inn til uttaksområdet (dette for å 
få større avstand til vannbassengene i nord). 

 
 Produksjon vil foregå med mobilt knuse- og sikteutstyr. 

Ferdiglager etableres på flata, der det er mest hensiktsmessig i forhold til 
driften. 
 
Områdene ved betongstasjonen (backupstasjonen) vil være de siste områdene 
som tas ut. 

 
 

 
  

Anleggssikring vil bestå av en permanent låsbar bom inn til uttaksområdet.  
I tillegg vil det settes opp varselskilt ved bommene.  
I forkant av de bratteste stuffene skyves det opp en grusvoll mot stuffkanten. 
Dette dreiere seg i hovedsak om stuffene i sør og sørvest. 

  
 
 
 



Feste NordØst as, Landskapsarkitekter mnla             6 
 

 7-3.3 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. Betongstasjonen med installasjoner skal demonteres og 
fjernes. 
Det skal være gode og naturlige overganger mot tilgrensende terreng. 
Avsluttet og istandsatte områder skal ha maksimum helning på 1:3.  
Ferdig planert og arrondert terreng vil få naturlig vegetasjonsetablering fra 
frø fra de tilliggende skogsområdene. Området skal i henhold til 
reguleringsbestemmelse 3.4 tilbakeføres til landbruksområde – skogbruk. 
 
Adkomstvegene, fra øst og vest, blir liggende som traktorveg.  

 
 

7-3.4 Terrengsnitt/profiler 
Tegning nr.6, viser profilene for grusuttaket.  

 Tverrprofilene A til E, fra sør mot nord, viser uttaksetappen med 
 avslutning av uttaket mot eksisterende terreng. 
 
 
8  Sikring 

Under driften vil grustaket sikres med låsbar bom, som vil være låst når  det 
ikke er aktivitet i grustaket. I tillegg vil det være varselsskilt ved bommen.  

  
I forkant av de bratteste stuffene skyves det opp en grusvoll mot stuffkanten. 

 
Varig sikring, av de ferdig uttatte områdene, skjer ved avslutning mot 
tilgrensende terreng med helning på ca. 1:3, og etablering av vegetasjon. Det 
anses ikke nødvendig med oppsett av permanent sikringsgjerde når området 
er ferdig arrondert og revegetert. 

 
  
Tegningsvedlegg: 

 
- Detaljreguleringsplan for Geitryggen, planid. R55b vedtatt 20.08.2015 


































