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1. Utgangspunkt 
Nedre Langland har i perioden 1965 – 2011 vært i drift med varierende årlig uttaksmengde. 

Forrige driver,Grunnarbeid AS gikk konkurs i 2011, og det har etter det ikke vært drift i bruddet.  

Grunneier har nå inngått avtale med Forset Grus AS og det er nødvendig med innvilget 

konsesjon og godkjent driftsplan før driften i bruddet kan gjenopptas.   

2. Beliggenhet 
Nedre Langland ligger på Fremoplatået, ca 5 km østlig retning fra Ler Sentrum. Avkjørselen til 

området er fra fv 712. Planområdet er i sin helhet på eiendommen gnr/bnr 125 /1. Fremoplatået 

er en morenerygg og det ligger flere massetak her.  

3. Parter:  
Grunneier: 

Ingebrigt Bjørseth, gnr 125 Bnr 1 i Melhus kommune. Det foreligger signert grunneieravtale. 

Denne følger vedlagt, jfr vedlegg 5.1 

 

Tiltakshaver:  

Forset Grus AS org. nr 976 546 520.  

Kontaktperson Ole Arild Haugum.  

 

Naboer:  

Henviser til naboliste i vedlegg 5.8  

4. Plangrunnlaget: 
Detaljplan Langland Nedre – Grusuttak/deponi ble vedtatt av kommunestyret i Melhus den 

15.05.2018. 

Vi gjør også oppmerksom på at reguleringssaken legger opp til at området etter endt uttak skal 

benyttes til deponi. Det er stor etterspørsel etter deponier i Trondheimsregionen, ett deponi her 

vil avhjelpe deponimangelsen, samt bidra til at såret i naturen etter uttak raskere kan 

tibakeføres til landbruskjord. Det er kun uttaket som er tema for denne driftsplanene, men 

deponiet vil bli omtalt der dette er naturlig.   

5. Overordnet plan:  
Gjeldende arealdel i kommuneplanen ble vedtatt 16.12.2014 – og har tittelen 

«kommuneplanens arealdel for 2013 -2025» I denne er områdets planstatus «LNF med 

hensynssone, båndlagt for regulering».  

Her er følgende inntatt i planbestemmelsen:  
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Forut for denne endringen i arealdelen  var området avsatt til råstoffutvinning.  

Som nevnt i forrige avsintt er reguleringsarbeidet påbegynt og på tidspunkt for oppstartsmøte, 

30.01.2014 var området avsatt til råstoffutvinning.   

Kommunedelplan: Melhus kommune har i en periode jobbet med en egen temaplan, 

Kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi. Denne planene ble vedtatt  26.01.2016 og 

uttaket på Nedre Langland er i denne planen omhandlet sammen med øvrige uttak på Fremo. 

Hele forekomsten på Fremo er klassifisert som nasjonalt viktig.    
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8. Konsesjonsområdet  
Det søkes om konsesjon for hele område innenfor formålsgrensen for råstoffutvinning i 

reguleringsplanen. Konsesjonsområdet vises i oversiktskart (vedlegg B). Konsesjonsområdet 

har et areal på 72dekar.  

9. Driften av grustaket  

9.1. Årsproduksjon 
Anslått til å være ca. 50 000m3 utvunnet masse per år. Man regner med ca. 90% 

utnyttelsesgrad, gjennom salg av flere fraksjoner.   

9.2. Driftstider 
I hht. Planbestemmelsene §2e, gis det åpning for drift innenfor følgende tidspunkt: 

• Drift tillates mandag – fredag 07.00 – 22.00, og lørdag 9 -14.  

• Drift på knuse/sorteringsverk tillates mandag – fredag 07.00 – 15.00. Ikke lørdag.  

• Unntaksvis tillates opplasting og transport av masser utenom fastsatt driftstid når 

massene skal gå direkte til uforutsette reparasjoner, utbedring av veier og andre tiltak 

hvor det det foreligger store samfunnsmessige behov. Det skal foreligge tillatelse fra 

Melhus Kommune. 

9.3. Driftsmetodikk 
Grus tas ut fra 4 nivåer, fra topp og ned, med 15m stuffhøyde på hvert nivå. Stuffer under drifts 

skal ikke være brattere enn massenes rasvinkel som er 33° (1:1,5). På øverste nivåene lastes 

grus med graver eller hjullaster til tippbiler for transport til Forset Grus sitt anlegg i Klæbu. 

Alternativt lastes grus med graver som tipper massene utfor stuffkant, for oppsamling på 

hovednivå 111m og videre bearbeiding der.  

Eksisterende adkomstvei langs sørsiden forlenges opp til øverste nivå 157m og benyttes som 

hovedadkomst til nivåene. 

9.4. Bearbeiding av grus 
Det kan være aktuelt med bearbeiding av grusressuresene på området, i de tilfeller der 

transport til anlegget i klæbu er urimelig for den videre bruken av ferdigproduktene. I så tilfelle 

vil grusen tørrsiktes i bunn av grustaket, og de største fraksjonene vil også knuses med mobilt 

utstyr. Reguleringsbestemmelsene setter begrensning for bruk av vaskeanlegg. 

9.5. Avbøtende tiltak mot støv og støy  
Støyskjermer bygges opp på vest og sør-vestsiden av grustaket. Videre vil støymålinger utføres 

etter krav fra naboer eller offentlige myndigheter for å sjekke at støy fra området aldri overstiger 

følgende grenser (forurensningsforskriften § 30-7): 

 

Dersom støy fra maskiner som arbeider på nivåene overstiger gitte verdier, må driftstidene 

reduseres. Dersom støy fra maskiner på hovednivå overskrider gitte verdier, kan tiltak som 

redusert drifttid og/eller utbedring av støyvoller implementeres.  
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I tørre perioder med støvflukt skal avbøtende tiltak som vanning og/eller kloring/kalking av veier 

og masser gjennomføres.  

9.6. Vannhåndtering 
Overflatevann fra grustaket ledes til fangdam som bygges ved laveste punkt i grustaket, og 

videre i rør til Kaldvella. Overflatevann som renner i grøft langs adkomstveien, ledes også via en 

fangdam, før det renner ut i Kaldvella. Fangdammene tømmes for sedimenter med jevne 

mellomrom. Grunnvannstanden sjekkes i overvåkningsbrønnene med jevne mellomrom under 

driftsperioden. 

10. Uttaksplan 

10.1. Forberedelse 

Drenering: 

Et vannrør med 300mm diameter legges fra bruddet, med fall ned mot Kaldvella, som vist i 

kartvedlegg D. Ved innløpet til røret graves en fangdam med sedimentasjonskammer. Et mindre 

sedimentasjonskammer graves også i enden av adkomstvei, for oppsamling av vann fra grøfta 

som allerede går her. Fra sedimentasjonskammeret ledes vannet videre vestover i rør, ned til 

Kaldvella.  

Støyvoll: 

Eksisterende jordvoller rundt grustaket vil i hovedsak utgjøre støyskjermingen. Langs vestsiden, 

der vollen kun rager 2m over bunnen i grustaket, må den heves, ved tilførsel av masser på 

innsiden. Vollen dimensjoneres med 30° skråningsvinkel. Strømledningen som kommer inn som 

luftspenn fra nordvest, kan måtte forhøyes eller graves. 

Ettersom støyvollene skal tjene som mothold til senere deponimasse-oppfylling, må disse 

bygges stabile. Faste friskjonsmasser, sand og grus nyttes.  

 

Avdekking: 

Jordmasser fra 8dekar areal dyrka mark ovenfor stuffkanten fjernes og lagres i voll langs 

uttaksgrensen mot øst. 

Driftsveger: 

Dagens driftsveg langs sørkanten av grustaket, flyttes noen meter inn i brudd for å gi plass til 

støyvoll. Denne veien har en stigning på 1:5 eller slakere, opp til 142 nivå og kan dermed nyttes 

som adkomst til nivåene. Siste stigning fra 142 til 157 nivå har stigning 1:3 og må derfor legges 

om med slakere stigning. En ekstra adkomstvei inn på 157 nivå, kan med fordel anlegges inn 

fra øst, dersom nødvendige dispensasjoner innhentes.   
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10.2. Uttak etappe 1 
Etter avdekning av 8dekar dyrka mark, utvinnes de øverste 15m med driftsretning fra sør mot 

nord. Driftsnivå etableres på kote +157. Mot øst må det settes igjen en skråning med 30° vinkel 

(1:1,73) og et 4m bred hylle, før uttak fortsetter på nivået under kote +142. 

Arealer etappe 1:    15daa berøres, stuff 4,8daa istandsettes 

Masse planlagt utvunnet i etappe 1: 135 000m3 

Forventet tidshorisont:  3 år 

 

10.3. Uttak etappe 2 
Uttaket fortsetter nivåvis, først drives ferdig hele nivå +142, deretter +127 og til slutt bunnivå 

+112. Adkomst og utkjøring til nivåene er fra veien i sør. Driftsretning fra sør mot nord. Arealer 

som må avdekkes er en gressbakke i sørenden og den skogkledde grusskråningen mot nord. 

Arealer etappe 2:    25 nye areal berøres 

Masse planlagt utvunnet i etappe 1: 465 000m3 

Forventet tidshorisont:  10 år 

 

11. Deponi 

11.1. Massekontroll 
Det skal kun deponeres masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1 i henhold til Klif-veileder TA-

2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn».Forset Grus, innhenter «egenerklæring for 

levering av rene masser» fra tiltakshaver for de ulike prosjekt hvor masser hentes fra, og 

kontrollerer innkjøringen og regsitrering av massene. 

11.2. Sekvensiering av fylling 
Etter at sørenden er utvunnet på 111 nivå, kan det åpnes for innkjøring av deponimasser, som 

tippes i sørenden av området.  

Etter at siste rest av grus på 112 nivå er utvunnet, fjernes produksjonsutstyr og ferdigvarer, slik 

at utlegging av deponimasser kan skje over hele området. Deponimassene legges ut lagvis, og 

gis tid til setning, før nytt lag med masser legges over. 

Når fyllingen er ferdig, skal den ikke ha brattere skråning enn 1:8 fall fra øst mot vest. Øverste 

1,5m av fylling skal være steinfrie og bestå av marine avsetninger og oppå dette igjen skal det 

legges minimum 30cm god matjord (jfr. Planbestemmelsene §2m). 

Deponiet har maksimal kapasitet på 514 000m3 gitt fylling opp til ca. kote +130. Med en 

forventet innsynkning og kompresjon av massene på 20%, betyr det at deponiet kan ta imot 

616 800lm3 masse, som tilsvarer 44 000 lastebillass. Nærmere vurdering av grunnstabilitet og 

tilgang på deponimasser vil til syvende sist, avgjøre størrelsen på deponiet.  
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12. Sikring 
Masseuttaket skal til enhver tid være forsvarlig sikret. Jfr minerallovens § 49  

Innkjøringen til uttaket skal til enhver tid være stengt med bom, slik at uvedkommende ikke skal 

kunne ta seg inn i området. Bommen kan være åpen på de tidspunkt det er representanter fra 

grunneier eller Forset Grus er tilstede.  

Toppen av stuffkanten skal til enhver tid gjerdes inn, og det skal skiltes slik at personer som 

befinner seg i nærheten gjøres oppmerksom på faren. 

13. Avslutningsplan og istandsetting 
Istansdsetting er en del av driften av masseuttaket. Etter at øverste nivå mellom 157 og 172 er 

utvunnet, kan de ferdige stuffene istandsettes.    

Den høye skråningen mot øst er forutsatt å stå over lenger tid og må derfor ha en 

gjennomsnittlig skråning som ikke er brattere enn 1:2 (26,5°). Dette løses ved å sette igjen 4m 

brede «hyller» for hvert stuffnivå, som vist på tverrsnitt under. 

 

Utlegging av deponimasse skal foregå lagvis fra vest mot øst med 2m lag som vist i 

prinsippskisse over. For øvrig vises det til Geoteknisk notat fra Watn Consult datert 8.12.17. 

De deler av grustaket som blir ferdig oppfyllt med deponimasser, skal tilbakeføres til 

jordbruksland ihht. grunneieravtale og planbestemmelsene, med minimum 30cm topplag av god 

matjord. Når hele deponiet er dekket med jord, vil det utgjøre 39 dekar nytt jordbruksland. 

Total mengde jord som kreves for denne istandsetting vil være 12 000m3 hvorav 8000m3 jord 

finnes på området i nåværende og fremtidige jordvoller, og ca. 4000m3 jord må tilkjøres. 

Det er foreslått å anlegge en traktorvei opp langs støyvollen, for adkomst på nordsiden av det 

nye jordbrukslandet. 

Gjerde som er satt opp langs øverste stuffkant mot øst, skal stå etter endt drift, og vil fungere 

både som en inngjerding av dyrka marka ovenfor og som et ferdselshnder langs stuffkanten. 

Grunneier påtar seg ansvar med å vedlikeholde gjerdet etter avslutning. 

Figur 1 Prinsippskisse tverrsnitt avslutning av grustak 
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