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 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 Hensikten med planarbeidet 

Oppdragsgiver ønsker å utvide dagens massetak på Mosletta, samt «lukke» og tilbakeføre 

arealer til landbruk, der uttak er sluttført. I dag berører massetaket kun eiendom 121/1 og med 

sin virksomhet, er det behov for utvidelse da ressursene går mot slutt. Moslet grustak, som en 

lokal leverandør av grus til Stjørdalen, har vært i drift siden 1978-79 og bedriver uttak og 

sortering av naturlig grusforekomst på omtrent 42 daa.  

 

Området er naturlig terrassert med en høydeforskjell på ca. 30-35 mellom øvre og nedre nivå. 

Uttak vil innebære å ta ut masse i skråningen, slik at skråningskanten med dette blir flyttet. 

Arealer som midlertidig går ut av produksjon i landbruket, vil reetableres på det nedre nivået 

etter hvert som uttaket flyttes. Plangrensen inkluderer også grusveien, samt krysset mellom 

fylkesveiene 973 og 974, for å muliggjøre en eventuell opparbeiding av veien/krysset. Inkludert 

omtalte arealer utgjør total plangrense (inkl. dagens massetak) 134.4 daa.   

 Krav om konsekvensutredning 

Etter et avklaringsmøte mellom grunneier og planmyndighetene sommeren 2019, ble det 

konstatert at en utvidelse vil bli avkrevd en reguleringsplan. Tiltaket er ikke i tråd med 

kommuneplanens arealdel for Selbu kommune. Kommunen har vurdert tiltaket til å utløse krav 

om konsekvensutredning med planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning §8, bokstav a, 

Vedlegg II, punkt 2a; «Mineraluttak, herunder torvskjæring», samt punkt 13; «utvidelser eller 

endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få vesentlig virkninger».  

 

Tema som konsekvensutredes i reguleringsplanen er:  

i. Landbruk 

ii. Naturmangfold 

iii. Landskap  

iv. Støy 

 Planprogram 

Formål og hensikt med planprogram er beskrevet i plan- og bygningsloven §4-1 og i forskrift 

om Konsekvensutredning §6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt 

avklare hvilke problemstillinger som anses som viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal 

gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at 

planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som 

anses som nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn. Planprogrammer skal også redegjøre for planprosessen med frister 

og opplegg for medvirkning.  

 

Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum seks uker i forbindelse 

med varsel om oppstart, og vedtas av kommunen, som prosjektets styringsdokument. 
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 PLANOMRÅDET 

 Planområdet 

Planområdet ligger sørøst i Selbu kommune, sør for Nea elven. Tilkomst til tomten er via privat 

vei fra fv. 974. 

 

Berørte eiendommer: 121/1 (dagens tomt), 121/4 (øst for), 121/5 (vest for) og 122/3 (vest 

for).  

 

 

 

Figur 1 Massetakets plassering i Selbu kommune 
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Figur 2 Planområdet 

 
 

Eiendomsforhold 

 

Gnr/bnr Eier Kartutsnitt 

121/1 Jostein Moslet  
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121/4 Ole Jan Moslet 

 

121/5 Harald Elias 

Krogstad 

 

122/3 Ole Jan Moslet 
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 Dagens situasjon 

Området langs Nea preges av intensivt drevet landbruk der kornproduksjon utgjør en vesentlig 

del av arealet. Nea har lagt igjen store mengder breelvavsetninger med relativt høye terrasser, 

og det finnes derfor flere mindre massetak langs elven. Relativt høye terrasser finnes langs 

tidligere elveløp, og i tiltaksområde er terrassen 30-35 meter høy. Planområdet er for det 

meste oppdyrket, bare terrasseskråningen har vegetasjon som har vært mer eller mindre i fri 

utvikling. På østsiden av tiltaksområde er terrasseskråningen snauhugget, mens skogen 

fremdeles står langs vestsiden.  

 

 

Figur 3 Ortofoto 
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Hvor deler av massetaket som har stått urørt i perioder har vegetasjonen allerede begynt å gro 

igjen, se figur 4.  

 

 

Figur 4 Øvre deler av massetaket har vegetasjon begynt å gro igjen 

 

Området består dels av skog og for det meste dyrket mark. Direktoratet for mineralforvaltning 

har kartlagt gode grusressurser i området.  

 

 

Figur 5 Registrert område for grusressurs med sikker avgrensning. Kilde: Direktoratet for Mineralforvaltning  
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 OVERSIKT OVER MASSETAK I SELBU KOMMUNE 

 

Figur 6 Oversiktrart over sand, grus og pukk i Selbu kommune (NGU) 

 

I 2002 hadde NGU et samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ajourføre Grus- og 

Pukkdatabasen i fylket, samt en klassifisering av viktigheten av de ulike grus- og 

pukkforekomstene. Det kommer fram i databasen at av totalt 18 registrerte massetak i Selbu 

kommune er Moslet et av to grustak som er klassifisert som meget viktige i forsyning av sand 

og grus.. Av de to viktige forekomstene har Mosletta høyest utnyttbart volum i mill. m3 og 

desidert størst volum i kommunen, ref. figur 7. 

 

Det fremkommer av rapporten: «Det bør undersøkes hvilke deler av forekomsten som er mest 

egnet for uttaksvirksomhet og unngå bebyggelse på disse. Selv om et massetak kommer i 

konflikt med den dominerende arealbruk kan området igjen tilbakeføres til dyrkingsjord etter 

endt uttak.» (NGU, 2002)  
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Figur 7 Klassifisering av forekomstenes viktighet som ressurs, total - og utnyttbart volum og 

undersøkelsesgrad (Selbu kommune) 

 

I dag er det kun syv registrerte massetak igjen i Selbu kommune som fortsatt er i drift 

(Direktoratet for Mineralforvaltning, 2019). Se figur 8 for plassering.  
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Figur 8 Lilla sirkel representerer de syv massetakene i Selbu kommune som fortsatt er i drift 

 

 

 MOSLET GRUSTAK SOM VIRKSOMHET 

Masseuttaket har vært i drift siden 1985, og drives med uttak og fordeling av naturgrus.  

 

I driftsplanen til Moslet Grustak fra 2014 ble det gjort et overslag baser på målinger av 

gjenværende grusforekomser som viste et realistisk uttakspotensiale på 100.000 m3.  

 

KL Grus AS hadde i 2014 leveringsavtale med en produsent av ferdigbetong, med et 

produksjonsuttak på ca. 20.000 m3 per år. Leveringstakten styres etter etterspørsel i markedet, 

og ut fra driftsituasjonen i 2014 ble det antatt en avslutning av masseuttaket i 2021. Det betyr 

at de ikke kan vente på en ny kommuneplan dersom de skal sikre kontinuerlig drift og 

vedlikeholde kontrakter de har med kundene sine.  

 

I dag er det fortsatt et omtrent anslag på uttak av ca. 20.000 m3 masse i året, men det kan 

komme opp mot 50.000 m3. Dette kommer av at etterspørselen har økt de siste årene. Et 

utvidet massetak kan gi arbeidsplasser i omtrent 15-20 år fra 2021.  
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 Landbruk 

Grustaket som planlegges utvidet 

medfører terrenginngrep i en 

grusholdig terrassert 

breelvavsetning. Arealet både på 

øvre og nedre nivå er fulldyrket, og 

drives med kornproduksjon. 

Grunneier av dagens massetak har 

ikke egne husdyr, men hadde det 

tidligere og har i dag tilgang på 

husdyrgjødsel. Arealene på 

eiendommen tilføres år som annet 

organisk materiale og næringsstoffer 

gjennom husdyrgjødsel.  

 

Grunneier av dagens massetak 

ønsker å ivareta matjorden og flytte 

den på områder hvor massetaket er 

avsluttet. Moslet har god erfaring 

med dette og opplyser om at det er 

30-40 mål mer matjord på området i 

dag enn det var før massetaket 

åpnet for 40 år siden. Det ble dyrket 

opp 5 mål, der jorda ble flyttet, 

denne jorden er nå godt dyrkbar (se 

figur 7, 8 og 9). Det er i dag plass til 

10-11 mål som er klar til å forflyttes 

jord til. Dersom de legger om veien 

opp til nytt massetak, er det plass til 

7-8 mål til.  

 

Ortofotoene viser utviklingen i 

arealbruk ved eksisterende grustak i 

perioden 1975-2019. Bildene viser at 

det er nydyrket areal på elvesletta i 

nord i denne perioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Ortofoto fra 1975 

Figur 11 Ortofoto fra 2019 

Figur 10 Ortofoto fra 2007 
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 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

 

Det er ikke registrertviktige naturtyper innen planområdet. I artskart er det en observasjon av 

sandsvale (NT) i eksisterende massetak, samt at det i nærheten er gjort observasjoner av 

storspove (VU), vipe (EN) og gulspurv (NT), og i et tilfelle også gaupe.  

 

 

Figur 12 Oversiktskart over rødlistede arter i og rundt planområdet 

 

 

Norsk rødliste har registrert en hare 200 meter nord for planområdet (2019) som er under 

«arter av stor forvaltningsinteresse», og er registrert som nær truet i artsdatabanken. Det er 

stor usikkerhet rundt harens oppholdssted men har blitt registrert på sletten nedenfor 

planområdet. Et naturlig habitat for en hare er i skogholt. Området har ikke mangel på slike 

områder, og haren har mange gode habitat den kan forflytte seg mellom.  

 

Nord for avsatt område til hare, er skravert grønn for naturtypen kroksjø av viktig verdi (2008). 

Dette blir ikke berørt av planforslaget.  
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Figur 13 Kart over området som vise habitat for hare og kroksjø nord for massetaket. Kilde: Miljøstatus 

 

 Landskap 

Grustaket som planlegges utvidet medfører terrenginngrep i en grusholdig terrasse, en 

breelvavsetning. Høyden på terrassen er opp til 35 meter med en helning på omtrent 70%.  

 

Planområdet ligger i svakt oseanisk seksjon (O1) i mellomboreal sone (MB). Berggrunnen i 

området består av glimmergneis og glimmerskifer, men dekkes av et tykt lag av 

breelvavsetninger.  

 

 

Figur 14 Omkringliggende landskap. Kilde: Miljødirektoratet  
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 Friluftsliv 

Miljødirektoratet har registrert hele sørsiden av Nea elven som friluftslivsområde. Området er 

kun registrert, ikke tildelt verdi. Nord for Nea elven er friluftsområdene verdilagt som viktige og 

noen området som svært viktig. Grunneier opplyst om at turgåere tar i bruk traktorveien som 

går gjennom skogen innenfor planområdet. Traktorveien går ikke via selve uttaksområde, og 

innkjøring til selve masseuttaket er sperret med bom. 

 

 

Figur 15 Figuren viser traktorveien som tas i bruk som turvei  

 

 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ingen registrerte funn innenfor 

planområdet.   

 

 Trafikkforhold 

Tilkomstveien er via fv. 974 som like etter Hyttebakken broen går tett inn på Øverbygda 

barneskole. I dag har fylkesveien en ÅDT på 370 med fartsgrense på 50 km/h. Statens 

vegvesen har registrert to ulykker de siste 20 årene, hvor begge ulykkene er skadeomfanget 

registrert som «lettere skadet». Et utvidet massetak kan øke produksjonen som medfører noe 

økt trafikk på fylkesveien. Det blir derfor gjennomført en trafikkanalyse i forbindelse med 

planarbeidet.   

 

 Støy 

Ved økt uttak av grus medfører økt bruk av knusemaskin og lignende. Det er få naboer som må 

hensyntas, men det skal spesielt kartlegges hvilke påvirkninger dette vil få for de som rammes.  
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 Støv 

Ved særdeles tørre perioder på varme sommerdager eller kjølige vintre, kan støvet legge seg 

omkringliggende jorder og eventuelt rekke mot Nea elven. Dette forekommer svært sjeldent og 

rammer ikke folk flest. Driftsleder har god erfaring med dette etter en driftstid på 40 år.  
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 OVERORDNEDE RAMMER 

 Statlig planer og retningslinjer 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)  

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner 

og fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.  

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 

virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.  

 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og 

minst hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi. 

 

 

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (2009) 

Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 

mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.  

 

§43. Konsesjonspliktige uttak: «Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10.000 m3 

masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Ethvert uttak av naturstein 

krever driftskonsesjon.»   

 

 

Lov om jord (1995) 

Denne loven har som formål å legge forhold slik til rette at jordviddene i landet med skog og 

fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som mest gagner samfunnet og de som 

har yrket sitt i landbruket.  

 

Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en hensiktsmessig, variert bruksstruktur ut 

fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensyn til bosetting, arbeid og 

driftsmessig gode løsninger.  

 

En samfunnsgagnet bruk innebærer at en tar hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra 

fremtidige generasjoner sine behov. Forvaltningen av arealressursene skal være miljøforsvarlig 

og mellom annet ta hensyn til vern og jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal 

og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.   

 

 

Lov og vern mot forurensninger og om avfall (1983)  

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 

forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.  

 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 

helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.  
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære 

og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å 

legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.  

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 

bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Gjennom å synliggjøre områder med potensielle 

støyproblemer vil utbygger og arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan 

være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig virkemiddel i 

retningslinjen.  

 

Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 

etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

 

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)  

Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 

arealplanlegging.  

 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst 

mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og 

fremme befolkningens helse. Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen 

ved dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Hensikten med denne retningslinjen er å 

forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

 

 

 Regionale planer og føringer 

 

Regional strategi for arealbruk for Sør-Trøndelag fylkeskommune (2014-2024)  

Mineralforekomstene i fylket skal dokumenteres i samsvar med Nasjonal mineralstrategi. 

Arealer med mineralforekomster skal i størst mulig grad sikres mot nedbygging eller 

båndlegging av hensyn til framtidig ressursforvaltning. Mineraluttak skal skje på mest mulig 

miljøvennlig måte.  

 

IKAP–2 for Trondheimsregionen (2015) 

Retningslinjer for besparing av jordbruksareal: 

- Kommunene skal ta vare på større sammenhengende arealer med dyrket mark eller 

dyrkbar mark av høy kvalitet, også bynære strøk.  

- Eventuell nedbygging av landbruksareal skal avklares i kommuneplanens arealdel.  

- Nedbygging av landbruksareal skal vurderes erstattet, for å bidra til at det totale arealet til 

matproduksjon i regionen opprettholdes.   
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 Kommunale planer og føringer 

 GJELDENDE KOMMUNEPLAN (2014-2024) 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområde 

med restriktiv holdning til spredt bolig- og fritidsbebyggelse). Kommuneplanens arealdel datert 

12.03.2018 har følgende bestemmelser som gjelder for planområdet: 

 

Bestemmelse nr. 7: Råstoffutvinning 

I tråd med veileder fra Direktoratet for mineralforvaltning, er det krav om utarbeidelse av 

driftsplan for eksisterende uttaksområder som ønskes utvidet. Det er krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan for alle nye uttaksområder. 

 

Bestemmelse nr. 9: Retningslinjer for dispensasjon til LNFR  

• Tiltaket skal ikke være i konflikt med vernehensyn og ikke bidra til reduksjon av 

biologisk mangfold.  

• Tiltaket skal ikke være i konflikt med overordnede hensyn eller overordnede planer 

f.eks. fylkesplaner m.m. 

• Tilbygg og nybygg skal tilpasses stedlig landskap og kulturmiljø. Form, størrelse, 

dimensjon og materialbruk skal være tilpasset gjengs utfordring i nærområde. Alle 

planeringer og fyllinger skal ha egenbehandling med stedegen vegetasjon. Forbygninger 

skal utføres stedegent steinmateriale.  

 

 

Figur 16 Kommuneplanens arealdel 

 

 GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

Ingen gjeldende reguleringsplaner. 
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 PLANFORSLAGET 

 Planens innhold 

Planen skal legge til rette for en utvidelse av dagens massetak på Mosletta i Selbu kommune. 

Utvidelsen vil være både øst og vest for eksisterende massetak slik som anvist på illustrasjonen 

under. Området som er utredet har i alt et areal på ca. 134 daa og omfatter ca. 40 daa 

åker/dyrkamark samt en terrasseskråning med varierende vegetasjon.  

 

 

Figur 17 Kartet viser planområdet for tiltaket, samt eksisterende masseuttak. 

 

Et utvidet område for uttak gir et stort areal i overflate som skal tas ut periodevis. En 

uttaksplan vil følge med i reguleringsplanens, samt en plan for revegetasjon.  

 

 JORDFLYTTING 

Grunneier Moslet har selv erfaring med oppdyrking av areal på elvesletta, og har opparbeidet et 

areal for kornproduksjon. Det er benyttet hogstavfall og masser fra grustak til å planere 

terrenget på elvesletta. Matjord som er gått tapt ved grusutvinning er lagt på toppen, og 

arealet er tilført husdyrgjødsel for å bedre næringstilgang og vannhushold. Det har ikke vært 

problemer med jordpakking. Arealet er noe tørkesvakt med grovere masser under enn på 

terrassen.  
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Figur 18 Jordbruksareal som planlegges fjernet 

 

Grunneier 121/5 kan bruke jorda direkte ved oppdyrking under reina. 

 

 

Figur 19 Areal på eiendommen 121/5 som kan nydyrkes 
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Ved flytting av matjord må dette skje sjiktvis, slik at jorda legges tilbake i samme rekkefølge 

som den er tatt av. Mottaksareal bør stå klart ved oppstart av flytting, for å lette logistikken. 

Mellomlagring av ulike massetyper i ranker er et alternativ. Beregnet mengde jord i øverste 

sjikt, A-jord, er 40 000m2 * 0,3 m= 12 000m3. Ved nydyrking bør også kvabblaget, i snitt 40 

cm bør skaves av og benyttes som underliggende masser. For å binde jorda, bør nydyrka areal 

eller areal som er tilført jord drives med grasproduksjon de tre første årene. Jordflytting må 

planlegges og gjennomføres i etapper, det utarbeides en egen plan for dette.  

 

Flytting av matjord må skje under gunstige forhold (tørre forhold). Jorda skal transporteres slik 

at jordstrukturen ikke skades. Jorda bør være lagelig ved uttak, det vil si at jorda må ha relativt 

lavt vanninnhold for å unngå jordpakking eller komprimering ved kjøring og transport. Jorda må 

ikke flyttes etter langvarige nedbørsperioder. Ved jordflytting må man være klar over at dyrka 

jord krever mer enn et godt ploglag for at jordbruksvekster skal vokse normalt. 

 

Dersom det er påvist floghavre på eiendommene, må dette hensyntas. Dersom jordflytting 

skjer innen samme driftsenhet har dette mindre betydning, men maskiner må rengjøres dersom 

flytting mellom eiendommer som har smitte og ikke. 

 

Dyrka jord krever mer enn et godt ploglag for at jordbruksvekster skal vokse normalt, med 

minimum følgende forutsetninger (Haraldsen, 2019): 

• Jordsmonnet på et jordbruksareal må ha tilstrekkelig vannlagringsevne til å tåle 

perioder med lite nedbør, og ha evne til å lagre overskuddsnedbør uten at det oppstår 

erosjon.  

• Det må være muligheter for rotutvikling til minst 80 cm dybde (åkervekster) og minst 

60 cm dybde for grasmark.  

• Høyere moldinnhold (3-6 % organisk materiale) i topplaget enn i undergrunnsjorda 

(vanligvis <1% organisk materiale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rambøll - Moslet grustak 

 

  

 

22/29 

 BEHOLDE LANDSKAPSBILDE 

 

 

Figur 20 Terrasseformasjon øst for område 

 

Den naturlige helningen, som i dag er på naturlig rasvinkel, ønskes å opprettholdes også i 

framtida. I tillegg ønskes det at landskapsbilde tilbakeføres til slik det i utgangspunktet var, i så 

stor grad det er mulig. Dersom massetaket avsluttes ved endt ressursuttak, vil landskapsbilde 

ha en uheldig fasong på helningen, slik som anvist på figuren under. 
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Figur 21 Dagens skråningskant langs massetaket  

  

Ved endt massetak i 2021, vil landskapsbilde forbli som bildet over anviser, en naturlig helning 

med en dråpeform midt i terrenget. Ved et utvidet massetak vil helningen forflyttes bak for å 

jevne ut «vingene». 

 

 

Figur 22 Ny helning på terrassen er vist i skravur 
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 UTREDNINGSPROGRAM 

 Tema 

Naturmangfold og økosystemtjenester 

Det er ikke gjennomført kartlegging av området i forhold til naturmangfoldloven. Det må derfor 

gjennomføres en kartlegging av dagens situasjon og tiltakets påvirkning på naturmiljøet. 

Temaet konsekvensutredes. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Temaet 

beskrives i planbeskrivelsen. 

 

Friluftsliv 

Planområdet er ikke kartlagt som et friluftsområde, men grunneier har observert turgåere som 

fra tid til annen går langs traktorveien. Temaet dekkes i planbeskrivelsen. 

 

Landskap 

Grustaket som planlegges utvidet medfører terrenginngrep i en grusholdig terrasse, en 

breelvavsetning. Tiltakets virkninger på landskap og eventuelle avbøtende tiltak må utredes. 

Temaet konsekvensutredes. 

 

Forurensning  

Det skal utredes hvilke konsekvenser en utvidelse av massetaket vil få for området, og hvilke 

tiltak som eventuelt må gjennomføres, spesielt for den nærliggende elven Nea. Temaet dekkes 

av ROS-analysen.  

 

Støy 

Ved utvidelse av massetaket kan økt transportbehov forekomme som medfører økt støynivå, 

samt økt støynivå av maskinparken. Det foretas derfor en konsekvensutredning av denne 

tematikken.    

 

Støv 

Driftsleder har god erfaring med hvordan og når støvflukt oppstår, og virkningene støvflukten 

har på områdene omkring uttaket. Temaet behandles i planbeskrivelsen.  

 

Landbruk 

I kommuneplanens arealdel er område avsatt til LNFR, og består i dag av kornåker. KL Grus AS 

har god erfaring med matjordflytting, som er ønskelig ved en eventuell utvidelse av grustaket.  

Omfanget og eventuelle konsekvenser av dette dekkes gjennom konsekvensutredningen av 

temaet. I tillegg skal det utarbeides en egen plan for jordflytting.  

 

Trafikk/transport 

Et utvidet massetak medfører en forventing om noe økt transport av masser. Ferdselsåren 

passerer tett opp mot en barneskole like etter broen over Nea på fv. 974. Temaet dekkes 

gjennom en trafikkanalyse med hensyn til trafikksikkerhet ved ferdsel til barneskolen.   
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Barn og unge 

Det antas at området er lite benyttet av barn og unge. Temaet beskrives i planbeskrivelsen. 

 

Næringsliv og samfunnsnytte 

Et utvidet massetak gir Moslet massetak mulighet til å fortsette som virksomhet, samt muligens 

ekspandere. Dette genererer arbeidsplasser som eventuelt må avsluttes dersom en utvidelse 

ikke tar sted. Konkret hva dette innebærer utredes i planbeskrivelsen.   

 

 Oppsummering 

 

Tema KU ROS Planbeskrivelse 

Naturmangfold X   

Kulturminner og kulturmiljø   X 

Friluftsliv   X 

Landskap X   

Forurensning  X  

Støy X   

Støv   X 

Landbruk X   

Trafikk/transport   X 

Barn og unge   X 

Grunnforhold og skredfare   X 

Næringsliv og samfunnsnytte   X 

 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Planbeskrivelsen skal inneholde risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Hensikten med 

analysen er å avdekke risikoen knyttet til tiltaket. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Aktuelle tema for ROS-

analysen er grunnforhold, klimaendringer og forurensning.  

 

ROS-analysen gjennomføres i to faser; en innledende fase med gjennomgang av mulige risikoer 

i området, og en fase med analyse av risikoene. 
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 METODE 

For gjennomføring av KU benyttes en tilpasset versjon av Statens vegvesens standardmetodikk 
for en systematisk, samlet vurdering av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712 
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018).  
 
Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn 
og naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet 

utvikling i henhold til 0-alternativet, dvs. dagens situasjon. Det foreligger verken private eller 
kommunale planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres nevneverdig fra 

i dag.  
 
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 
Verdi; omfang; og konsekvens.  
 

1. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt som 
tilstand, egenskaper, eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som 
prosjektet planlegges. 
 

2. Tiltakets påvirkning – hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert tiltak.  
 

3. Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om det 
berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets virkning.  

 

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels 
(eller regional) verdi; stor (eller nasjonal) verdi.  
Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse 
foreligger i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne disse.  

 
Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok 
V712. I viften kommer det fram en konsekvensskala fra stor positiv til kritisk negativ 
konsekvens.  
 
Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 
konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 

vurderes til ”lite til middels påvirkning”, kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, 
for eksempel, nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike 

konsekvenser håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  
 

Konsekvens Beskrivelse 

Stor positiv konsekvens Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder 
med positiv konsekvensgrad. 

Positiv konsekvens I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv 
konsekvensgrad finnes. 

Ubetydelig konsekvens Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen. 

Noe negativ konsekvens Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave 
konsekvensgrader. 

Middels negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus dominerer.  

Stor negativ konsekvens Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. 

Svært stor negativ 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. 

Kritisk negativ konsekvens Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede 
virkninger. 
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 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 Planprosessen 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres sammen med utlegg av forslag til planprogram til offentlig 

ettersyn. Deretter fastsettes planprogrammet av Selbu kommune. Planarbeidet starter opp 

etter varsling av oppstart. 

 

Samlet vurdering av konsekvenser vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til reguleringsplanen 

og behandlet samtidig med reguleringsplanen. Aktuelle fagrapporter følger planmaterialet i 

behandlingen. Ansvarlig myndighet for behandling av reguleringsplanen er Selbu kommune.  

 

Plan- og utredningsarbeidet skal gjennomføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser om 

samråd, offentlighet og informasjon. Planprogrammet skal sikre medvirkning i arbeidet.  

 

 Leveranse 

Følgende leveranser hører til planarbeidet: 

• Reguleringsplankart 

• Planbeskrivelse 

• Planbestemmelser 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Faseplan for masseuttak og revegetering 

• Trafikkanalyse 

• KU Naturmangfold 

• KU Landskap 

• KU Støy 

• KU Landbruk 

 

Dokumenter leveres i word og pdf. Plankart leveres i tillegg i SOSI-format. 

 

 Framdrift 

Når reguleringsplan er utarbeidet sendes det komplette planforslaget på høring samtidig som 

det legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Det legges opp til komplett leveranse av planforslaget til møte i formannskapet i mars med 

høring frem til juni og vedtak etter sommeren. Framdriftsplanen forutsetter at det ikke blir stilt 

ytterligere krav om utredninger under høringsperioden av planprogrammet. 
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