
 

 

 
Til aktuelle høringsinstanser og naboer:  
  

- Liste innsigelsesmyndigheter og andre høringsinstanser varsles pr. e-post, se vedlegg 
- Naboer som varsles pr. post (naboliste kun til saksbehandler TK). 

 

 

 

Trysil 31.10.2019 

DETALJREGULERING ENGEMOEN MASSETAK 

På vegne av Bjørn Baastad AS gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-8, kjent 
igangsetting av planarbeid for en revisjon og utvidelse av reguleringsplanen for Engemoen massetak i 
Trysil kommune. 
 

 
Illustrasjon eksisterende massetak og foreslått utvidelse øst for kraftlinje 
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1. Dagens situasjon 

1.1 Planområdet 

 
                          Beliggenhet (Nybergsund 6,5 km, Innbygda og Trysil Turistsenter14 km). 

 

 
                          Utsnitt av kommuneplanen. 
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Planområdets størrelse inkl. gjeldende reguleringsplan er totalt på 187,4 daa. Et viktig poeng med 

denne reguleringsplanen er å få tilgang på fjellmasser som vil gjøre massetaket mer komplett mht. å 

kunne levere de fleste type masser som markedet etterspør. 

 

1.2 Geologi 
 

 
                   Foto fra prøvetaking av fjell i området (ca område for prøvetaking, se kart side 4). 
 

Berggrunnen i planområdet består av granitt. Prøvetaking av fjell viser følgende resultater: Los Angeles-

verdi = 18, Dens. = 2,66, Micro-Deval-koeffisient = 6. Dette er en slitesterk bergart som egner seg til bl.a. 

asfalt, betong og jernbanepukk. 

 
                   Steinrik morene i prøvetakingsområde.  
 

Løsmassene i eksisterende uttaksområde består av breelv-avsatte materialer med mye sand og grus.  I 

foreslått utvidet planområde mot øst kommer en inn på et område med tykk steinrik morene. 
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 Kvartærgeologisk kart (NGU) 
 

1.3 Vegetasjon/ naturmangfold 
 

 
Storsteinet, moserik barblandingsskog litt nord for midten av utvidelsesområdet (foto Jon Bekken). 

 
Biolog Jon Bekken har nylig foretatt registrering av karplanteflora og naturtyper innenfor planområdet 
med følgende konklusjon:  

Område for prøvehull fjell 

/ morenemasser 
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«Det er fra før ikke registrert verdier knyttet til biologisk mangfold, naturtyper, miljøregistreringer i 
skog eller kulturlandskap i området. Kommunen har gitt uttrykk for et ønske om et bedre 
kunnskapsgrunnlag på temaet naturmangfold. 
Karplanteflora og naturtyper i området ble kartlagt den 14. oktober 2019. Området har vanlige 
skogtyper dominert av gran og furu, og ei lita myr i tillegg til enkelte småsumper. Det ble påvist 63 
karplantearter. Ingen av dem er spesielt sjeldne eller står på lista over truede arter.» 
 

1.4 Landskap 
 

 
                       Utsikt mot Trysilfjellet. 
 
Området ligger vestvendt og utgjør en del av det store landskapsrommet rundt Trysilelva. 

Massetaket har en bra vegetasjons- og terrengbuffer mot Rv26. Det er ikke registrert spesielle 

kulturlandskapsinteresser i området. 

 

1.5 Dyreliv/ biotoper/vilttrekk 

En sjekk på Artsdatabanken.no og Natur i Norge avdekker ikke kjente forekomster innenfor planområdet. 

 

1.6 Kulturminner 
Hedmark fylkeskommune v/ arkeolog Ove Holseng foretok befaring i området 16.oktober 2018. Det 

ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor det registrerte området. Pilegrimsleden 

passerer langs fv 26 og i vegetasjonsbeltet mellom dagens uttaksområde og Fv. 26 vest for 

planområdet.  

 

1.7 Friluftsliv 
Av registreringer mht friluftsinteresser nevnes pilegrimsleden som passerer vest for planområdet. 

Det forventes at det bedrives jakt i området og at det helt lokalt har en viss verdi for friluftslivet. Det 

er ikke registrert stier eller tråkk i selve planområdet, men det går stier østover til Kolodalen rett 

nord for planområdet. 
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1.8 Samfunn / infrastruktur 
Massetaket ligger i tilknytning til grenda Engemoen. Fra gammelt av en egen skolekrets. Grenda har 

ca 16 boliger og 2 hytter. Avstand til de nærmeste boligene er illustrert på kartet nedenfor. 7 boliger 

og 2 fritidsboliger ligger innenfor en radius på ca 500m. 

 
   Oversiktskart som viser avstand til bebyggelse (rutenett 750x750m) 
 

Utkjøring av masser skjer via Fv 26. Det går ei kraftlinje gjennom området som skiller eksisterende og 

nytt uttaksområde. Det forutsettes kraftlinje blir urørt og at nødvendige hensyn tas mht videre uttak 

og aktivitet under linja. 
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2. Beskrivelse av tiltak 

2.1 Masseuttak 
 

 
     Illustrasjon eksisterende reguleringsplan og foreslått utvidelse av massetak. 
 

Totalt uttaksområde for morene og fjellmasser (inkl. eksisterende uttaksområde 47,3 daa og utvidelse 

102,9 daa) utgjør i størrelsesorden ca 150 daa og det er beregnet en total reserve for masseuttak i 

størrelsesorden 1,5 mill. M3. Uttaksnivå foreslås ned til ca kote +351 (samme som regulert kotehøyde i 
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eksisterende massetak) dvs. ca. 6 m lavere enn dagens uttaksnivå. Foreslått utvidelse mot øst gir tilgang 

på mer steinrik morene og gode fjellmasser som vil gi muligheter for flere og bedre produkter. 

Breelvavsetningene i dagens uttaksområde inneholder mye sand som en pr. i dag ikke har avsetning på (se 

overskudd av sandmasser på foto side 9).  

 
 
Foreløpig illustrasjon av uttak av masser. Illustrasjon av fjell og tykkelse av morenemasser er usikker. 
 
 
 



arkitektbua as                                    dato: 31.10.2018                                    side 9 av 10 

2.2 Marked / drift 
 
Det er i dag 3 aktive massetak i området Nybergsund, Innbygda og Trysilfjellet: 

- Høgåsen steinbrudd AS (rent steinbrudd), 9 km nord for sentrum på vestsiden av elva, 
utkjøring på Fv. 26. 

- Trysil pukkverk AS (fjell og morene), 5,5 km nord for sentrum på østsiden av elva, utkjøring 
på Fv. 2172 

- Engemoen massetak (morene fram til i dag) 13 km sør for sentrum på østsiden av elva, 
utkjøring på Fv. 26. 

 
Det er sunt med noe konkurranse og pga geografisk spredning vil en også ha visse fortrinn i sitt 
nærområde mht transportkostnader. Tilgang på masser med ulik kvalitet på masser er også en faktor 
som spiller inn.   
 

 
                Dagens uttaksområde med lager av overskuddsmasser (sand). 
 

Det er vanskelig å stipulere hva som kan bli årlig uttak, men basert på siste års drift kan dette dreie 

seg i gjennomsnitt ca 75 000 m3 pr. år. Dette tilsier at reguleringsplanen har en tidshorisont på ca 20 

år. 

En ønsker muligheter for mottak av humusmasser for landskapspleie i forbindelse med istandsetting 

av ferdiguttatte områder. Avdekkingsmasser fra området og tilkjørte humusholdige masser vil bli 

plassert som skjerm mot nabobebyggelse i driftsperioden.  

En ønsker også muligheter for mellomlagring av betong og asfalt, knusing/gjenbruk av masser og 

sørge for nødvendig håndtering av miljøavfall i tråd med gjeldende forskrifter.  
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2.3 Konsekvenser for samfunn / naboer 
Jf. referat fra oppstartsmøte og brev fra Trysil kommune datert 04.10.2019 skal det utarbeides 

konsekvensanalyse (jf. forskrift om KU, vedlegg II, §8) som del av videre planarbeid. Dette gjelder 

bl.a. forurensning/ støy, landskap, landbruk, naturmangfold og befolkningens helse.  

Drift av massetak medfører både noe støy- og støvplager til omgivelsene. Utvidelse av planområdet 

vil bli i retning bort fra bebyggelsen. Tilleggsstøy fra uttak av fjellmasser som en ikke har i dag, vil 

være støy fra borerigg (kortere perioder).  Det forutsettes at dette temaet må utredes nærmere (bl.a.  

støysonekart basert på nye forutsetninger) i videre planarbeid. 

 

 

3 Innspill planarbeid 
 
Informasjon og plandokumenter finnes på: www.arkitektbua.no (nyheter/kunngjøring) og 
www.trysil.kommune.no (nyheter). 
 
 
Frist for kommentarer til oppstart av planarbeidet og planprogram settes til 18.12.2019. 
Kommentarer sendes pr. post eller e-post til:  
 
 
Arkitektbua as 
Størksvegen 2 
2420 Trysil 
 
eller: firmapost@arkitektbua.no 

 
 
 
For Arkitektbua as 

 

Landskapsarkitekt MNLA 
 
 
 
Vedlegg: 

- Referat oppstartsmøte 27.02.2019 
- Liste innsigelsesmyndigheter og andre høringsinstanser 
- Grunneier/ naboliste varslet pr. post (NB, kun til saksbehandler i Trysil kommune) 
- Sosi-fil planavgrensning (sendes kun til innsigelsesmyndigheter og andre høringsinstanser) 
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