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2 OVERSIKTSKART 
  

 
Oversiktskart som viser planområdets plassering. 
 
 
 
3 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Planområdet ligger på Sætermoen, ca. 1 km øst for Hummelfjell skitrekk / TOS arena, 
på eiendommen til Mona og Bjørn Kjetil Westum, gnr. 105, bnr. 1, i Os kommune. 
Området er iht. kommunedelplan Hummelfjell avsatt til LNFR-område. 
 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et nytt massetak. 
Massene i området ansees meget godt egnet for bruk som tilslag i betong og betong-
elementer. Massetaket er et ledd i oppdragsgivers ønsker om lokal næringsutvikling 
(produksjonsvirksomhet). Området er dominert av "tørre furumoer", som normalt betyr 
skrint jordsmonn, men området er på "gardskart.no" klassifisert som "dyrkbar jord". 
 
Ved å ta ut grusmassene har en også mulighet til å komme ned på enda jordsmonn, evt. 
mulighet for etterfølgende utskifting/innfylling av overskuddsmasser. 
  
I sammenheng med utviklingen av det nye massetaket vil eksisterende veitrasé; 
Sætermyrveien, bli benyttet som adkomstveg inn i området. 
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4 INNLEDNING OG FORHOLDET TIL FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER (KU) 
 
I forbindelse med ønsket om å legge til rette for et massetak på Sætermoen i Os 
kommune er det startet opp arbeid med reguleringsplan med konsekvens-utredning for 
området. Behovet for konsekvensutredning er utløst på grunn av manglende utredning i 
den overordnede kommuneplanen over området. 
 
Forskriften om konsekvensutredning gjelder for fylkesplaner og kommuneplaner som 
fastsetter retningslinjer eller rammer for utbygging, samt for reguleringsplaner som kan 
få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. Forskriften fastsetter at 
det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planarbeidet skal utarbeides et 
forslag til planprogram som etter høring fastsettes av ansvarlig myndighet. I plansaker 
vil dette normalt være planmyndigheten i den aktuelle kommunen. Ved utleggelse av 
planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for konsekvensene av 
planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan 
konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt 
vurderes og eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende 
undersøkelser. Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av 
planforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og 
rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller 
beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. 
 
Planprogrammet er også et verktøy for å sikre tidlig medvirkning og avklare viktige 
problemstillinger på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Programmet skal bidra til å 
informere om planarbeidet og få innspill til gjennomføring av reguleringsplanarbeidet 
med konsekvensutredning. 
 
Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet (iht. forhåndskonferansen): 
• Naturgrunnlag 
• Grøntstruktur 
• Landskap, kantsoner og landskapsvirkning er viktig 
• Økonomi 
• Landbruk, næringsaspektet og som en del av eksisterende landbruksdrift 
• Friluftsinteresser, forholdet til skiløype 
• Viltinteresser, jfr. LNF-N i kommunedelplanen 
• Forurensning, særlig støy 
• Kulturminner, kulturminner i området. Registrert i forbindelse med kommunedelplan 
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Planområdet, grunnkart og ortofoto 
5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
5.1 Beliggenhet, planavgrensning og landskap  
Planområdet er ca. 53 daa stort, og er en del av Sætermoen; en terrasseformasjon 
avsatt under forrige istid. Breelvavsetningen ligger pr. i dag på ca. 675 moh. (jfr. 
kartillustrasjon). Vegetasjonen er preget av et næringsfattig jordsmonn med lite 
produktiv furuskog på lyng-/mosebevokst bunndekke. Jordsmonnet er klassifisert som 
"Dyrkbar jord" [gardskart.skogoglandskap.no]. Planområdet grenser mot adkomstvei i 
syd, jorder i øst og vest og mot en ca. 20 meter høy skråning ned mot Verjådalen i nord. 
  
   

 
Planområdet ligger på en breelvavsetning (terrasse). Kilde: NGU 
 
En skiløypetrasé ("Halvmilengrunden") som tidligere delvis har fulgt Sætermo-veien er 
nå flyttet opp i lia, ca. 200 m vekk fra planområde / adkomstvei. 
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Skitrasé omlagt fra vei til lia syd for planomr. iht. kommunal skisse. 
5.2 Naturverdier og kulturminner  

 
Planområdet på naturbase.no 
 
I henhold til Miljødirektoratets "Naturbase" ligger ingen andre naturopplysninger inne i 
planområdet. Under "MiS og skogbruksplan" er det registrert "Nøkkelbiotop med MiS" 
(MiS = miljøregistrering i skog"), underkategori; "Rik bakkevegetasjon" i lia 60-70 meter 
syd for planområdet. Vegetasjonstype: "Lågurtskog, fuktig og fattig", samt "Gran- og 
bjørkesumpskog, fattig/middels rik". Et tilsvarende område er registrert i Verjådalen ca. 
100 meter nordøst for planområdet. Begge områder er samtidig registrert som 
"Nøkkelbiotop med MiS". Det ligger ingen kulturminner registrert innen planområdet, 
verken i naturbase.no eller i askeladden.ra.no. Det vises til foreslått tekst til 
reguleringsbestemmelser for å sikre at evt. uoppdagede kulturminner tas vare på ved 
evt. senere funn. 
 
5.3 Miljøforhold, flom, ras og grunnforhold 

 
 
Iht. skredatlas.nve.no er området ikke registrert som utsatt for verken flom, ras eller 
dårlige grunnforhold av noen art. 
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5.4 Grusressursen 

 
NGU klassifiserer forekomsten som en viktig ressurs. Kilde: NGU 
 
Mineralressursen er beskrevet i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin grusdatabase 
("Sand- og grusforekomst 441.013 Sætermoen") som en viktig ressurs. Forekomsten er 
en såkalt breelvterrasse, delvis oppdyrket. Ressursen anbefales undersøkt nærmere med 
hensyn til kornstørrelse for tekniske formål. Ressursen er vurdert av lokale 
entreprenører som svært godt egnet som tilslag til betong. 
 
Mektigheten for hele ressursen er anslått til 8,0 meter. 
Ressuresens totale areal: 614 548 m2 (40% under dyrka mark, 60% i skog) 
Ressursens totale volum: 4 916 381 m3 (mektighet multiplisert med areal) 
 
Ressursen er åpnet med prøvetaking sentralt i planområdet. Prøvetaking med 
petrografisk analyse (Sintef 27.11.2015) konkluderer med at massene er økonomisk 
gunstig for betong-produksjon i og med jevn fordeling av kornstørrelser mellom 0 og 50 
mm, og den runde kornformen. Humusinnhold og andel alkalireaktive bergarter ligger 
godt innenfor akseptable verdier. 
 
5.5 Folkehelse  
Området ligger ca. 1,0 km øst for TOS arena (ski- / skiskyting), samt Hummelfjell 
alpinanlegg. Hummelfjell hyttegrend, med en betydelig hyttebebyggelse, ligger fra 
alpinanlegget og videre vest-sydvestover i den nordvendte lia av Hummelfjellet. Det er 
ingen bebyggelse innen en radius på 7-800 meter fra planområdet. 
 
I sammenheng med utviklingen av det nye massetaket benyttes den eksisterende vei-
traséen Sætermyrveien som adkomstveg inn i området. Skiløypetraséen som tidligere 
gikk etter denne veien er nå lagt om lenger opp i lia mot syd, slik at den ikke utgjør 
noen konflikt. Trafikken på sommerstid er i hovedsak dominert av landbrukskjøring. 
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6 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 
6.1 Nasjonale føringer 
 
Forurensingsforskriften 
For bedrifter som produserer pukk, grus, sand og singel gjelder forurensningsforskriftens 
kapittel 30. Det er krav til skjerming og støydempende tiltak ved produksjonen, 
herunder at borerigger skal ha støvavsug med rensing. Utstyr skal være innebygget eller 
ha vannpåsprøyting. Det er satt grenser for støvnedfall og utslipp av suspendert stoff til 
vann, og det er krav som gjelder resipienten. Bedriftene har støykrav, og skal gjøre 
målinger og føre journal. 
 
Vurdering: Tiltaket skal forholde seg til forurensingsforskriften. 
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordna areal- og transportplanlegging 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av areal- og transport-
planlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny 
bebyggelse konsentreres til tettsteder slik at en større del av ulike reisemål kan nås til 
fots eller med sykkel. Mest mulig av ny bebyggelse skal konsentreres til områder med 
god kollektivdekning. Det skal legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og 
miljøvennlig transport, slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør tilstrebes klare 
grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og friluftsområder. En bør søke å 
samle naturinngrepene mest mulig. 
 
Vurdering: Grustaket ligger sentralt i forhold til leveranse av masser til omkringliggende 
områder. Hummelfjell alpinanlegg og -hyttefelt, samt TOS arena ligger 1,0 km unna, en 
avstand som ansees som akseptabel i og med innføring av begrensninger på støyende 
aktivitet i grustaket og tiltak som vetetasjonsbelter. Det er ikke nødvendig med 
opparbeidelse av nye transportveger i forbindelse med grustaket, da den eksisterende 
Sætermyrveien også i dag benyttes mye til tyngre transport i landbrukssammenheng.  
 
6.2 Kommunale planer og føringer 
Området er dekket av kommunedelplan Hummelfjell som overordnet kommunal plan 
(vedtatt 26.05.2011). Planområdet ligger innenfor område definert som LNFR-område. 
Det er opplyst at det tidligere er registrert et kulturminnepunkt (fangstgrop D370) innen 
planområdet i grensen mot naboteig i nordvest. Denne er imidlertid verken registrert i 
naturbase.no eller askeladden.ra.no, og Hedmark fylkeskommune skriver i høringsbrev 
av 10.03.2015 at "...det aktuelle planområdet er registrert med tanke på automatisk 
fredete kulturminner...det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor eller 
i umiddelbar nærhet av planområdet". 
 
Vurdering: Planforslaget samsvarer ikke med arealformålet i kommuneplanen. Grustaket 
er planlagt innenfor område avsatt til LNFR formål. Planforslaget er derfor vurdert etter 
§4 i KU forskriften. Vurderingen er behandlet av planutvalget i Os (formannskapet) i 
møte den 03.07.2014. Planutvalget er positivt til igangsetting av reguleringsplan-
arbeidet. 
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Kommunedelplan Hummelfjell, utsnitt over området 
 
 
7 PLANPROSESS - MEDVIRKNING 
22.04.2014: Oppstartsmøte med Os kommune (Ingunn Holøyen). 
 - Kortfattet oppsummering: Formålet (massetak) er IKKE i samsvar med overordnet 
plan (LNF-område). Derved utløses krav om å utarbeide planprogram (som ble sendt ut 
sammen med varsel om oppstart) og konsekvensutredning (KU). På dette grunnlaget 
anbefalte kommunen oppstart av planarbeidet. 
 
03.07.2014: Informasjon for planutvalget i Os kommune. Det ble lagt fram en kortfattet 
beskrivelse og oversiktsplaner. Planutvalget hadde noen kritiske vurderinger i forhold til 
konflikt mellom LNF- og massetak, men var positive og sa ja utarbeidelse av planforslag. 
Men det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
27.02.2015: Varsling om oppstart planarbeid inkl. planbeskrivelse sendt ut på offentlig 
høring til offentlige instanser og naboer. Avisannonse i Arbeidets Rett (04.03.2015). I 
tillegg ble planprogrammet lagt ut på Os kommunes hjemmeside. Frist for innspill: 
13.04.2015. 
 

     
Varslingsbrev til naboer, interessenter og offentlige etater.    Avisannonse Arb. Rett. 4/3 15 
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Merknader innkommet til planprogrammet, kort oppsummert: 
 
• Fylkesmannen i Hedmark: 
Planprogrammet gjør greit rede for formålet med planarbeidet. Savner opplegg for 
medvirkningi prosessen, spesielt for grupper som blir særlig berørt. Påpeker viktigheten 
av at dffekter og berørte interesser blir godt vurdert i forhold til konsekvensene av 
planforslaget. Planforslaget må sette klare grenser til uttaksgrenser, istandsetting og 
etterbruk samt gjøre rede for adkomst, støv, avrenning og støy (inkl. transport til og fra 
massetaket. Istandsetting og tilbakeføring av tiltaket er et viktig punkt i 
reguleringsplanen. Planen bør samordnes med driftsplan. Det bes om at matjordlaget tas 
vare på og tilbakeføres området etter endt uttak. 
  

Kommentar: Merknadene tas til etteretning og er innarbeidet i planforslaget. 
 
• Norges vassdrags- og energidirektorat: 
Dersom det antas at grunnvannstanden i området vil påvirkes, må dette undersøkes 
nærmere. Reguleringsplanen må i tilfelle beskrive konsekvenser og avbøtende tiltak. 
  

Kommentar: Merknadene tas til etteretning og er innarbeidet i planforslaget. 
 
• Statens vegvesen: 
Massetak med tilhørende -transport kan være konfliktfylt. Anbefaler at konsekvensene 
knyttett til massetransporten utredes. Er lokalvegene i stand til å ta økt tungtransport? 
Er det behov for å tilrettelegge møteplasser? Og vil lokal boligbebyggelse eller barns 
skoleveg få ulemper av tiltaket? Evt. avbøtende tiltak må vurderes inntatt i planen. 
  

Kommentar: Merknadene tas til etteretning og innarbeides i planforslaget. 
 
• Hedmark fylkeskommune: 
Anser planprogrammet som godt gjennomarbeidet. Anser utredningstemaene for å være 
dekkende de forhold planområdet berører. 
 
07.05.2015: Behandling av planprogrammet i Planutvalget. Planprogrammet ble fastsatt 
med tillegg vedr. 1. Vurdering av konsekvenser for landbruket. 2. Utredning av tiltakets 
effekt på næringslivet (; bidrag til arbeidsplasser). 3. Støy- og trafikksikkerhets-
vurderinger skal foretas. I tillegg anbefalte saksinnstillingen “at det ikke utarbeides 
reguleringsplan for området nå, men at det tas med i vurderingene ved revidering av 
kommuneplanens arealdel.” 
 
Innstillingen ble vedtatt enstemmig. I tillegg ble følgende omforente tilleggsforslag 
vedtatt enstemming: “En revidering av kommuneplanens arealdel bør skje så tidlig som 
mulig i neste periode”. 
 
20.05.2015: Behandling av planprogrammet i kommunestyret. Kommunestyret vedtar 
planprogrammet med en suplering av kapittel 7 "Konsekvenser av planprogrammet": 
- Landbruk: Konsekvens for landbruksarealer nær/inntil planområdet vurderes. 
- Næringsliv/sysselsetting: Tiltakets effekt på næringslivet, dvs. om og evt. i hvilket 
omfang tiltaket bidrar til etablering/styrking av arbeidsplasser utredes. 
- Trafikk/adkomst: Omfang av støy som planlagt virksomhet genererer til omgivelsene 
skal utredes. Mengde trafikk stipuleres/anslås. 
11.10.2016: Søknad om å få gjenoppta planarbeidet uten å vente på revisjon av 
kommuneplanens arealdel sendt kommunen. 
 
01.12.2016 Gir planutvalget dispensasjon fra kommunedelplan Hummelfjell (KDPH10) 
for å gjenoppta planarbeidet med Sætermoen massetak. 
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8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 
     Forminsket plankart 
 
8.1 Hovedtrekk:   
• Reguleringsplanen legger rammer for at masseuttaket skal kunne driftes på en mest 
mulig skånsom måte i forhold til omkringliggende omgivelser som natur- og 
kulturlandskap og friluftsinteresser. Uttaket og drifta blir relativt beskjedent med et årlig 
uttak på mellom 3000-5000 m3, en gjennomsnittlig stuffhøyde (gravedybde) på 5,0-8,0 
meter og en total uttaksramme på 260 000 m3, og en tidshorisont på 50-80 år.  
  
Reguleringsplanen har til hensikt å legge til rette for gode og langsiktige rammevilkår 
som muliggjør en fornuftig utnyttelse av en viktig samfunns-ressurs, samtidig som en 
lokale arbeidsplasser sikres. 
  
Avkjørselen til massetaket er trukket langt nok østover til å hindre direkte innsyn til 
grustaket fra Hummelfjell alpinanlegg, samtidig som den blir liggende trafikkmessig 
gunstig til med god oversikt i begge retninger. 
  
Det vektlegges en trinnvis utbygging av massetaket iht. driftsplan. En starter sentralt i 
området, noe som muliggjør brede vegetasjonsskjermer som sikrer skjerming for innsyn 
/ fjernvirkning, og samtidig hindrer problemer med sandflukt. Vegetasjonsskjermene vil 
gradvis reduseres til de regulerte breddene på 20 meter. Ved avsluttet drift istandsetting 
av områdene til dyrkamark. Dette behandles i driftsplanen. 
  
Nedre grense for uttaket settes lik kote 667 moh. I tillegg legges det inn i regulerings-
bestemmelsene at bunn grusuttak uansett ikke skal gå dypere enn 2 meter over normalt 
grunnvannsnivå (hvis grunnvann påtreffes). 
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8.2 Stedskarakteren: 
• Iht. "Overordnet landskapsanalyse for Hummelfjell" (Feste NordØst 01/2009), som ble 
utarbeidet i forbindelse med kommunedelplan Hummelfjell, ligger vårt planområde 
mellom "Hummelfjell-lia"; som er definert som den "overordna terrengformen" og 
"Landskapsrom D"; dalbunnen langs Nøra. Planområdet faller inn under et område som 
del av en god storfuglbiotop, og den nordøstligste delen av planområdet vårt er også del 
av et større område registrert som vinterbeite for rådyr. Synlighetskartene konkluderer 
begge med "liten/ingen synlighet" for vårt planområde. I landskapsanalysens 
avsluttende del markeres Sætermoen som et område med "middels verdi". Det heter: 
"Området øst for alpinområdet, mot Nøra, er vektet med middels verdi ut fra 
grusressurser og vilt". Under "Konsekvenser" blir ikke Sætermoen / vårt planområde 
nevnt. (Det nevnes imidlertid at "fortsatt drift i Korsegga ikke er forenlig med 
eksisterende grunnvannsbrønn" ved Storegga.) 
 
Vurdering: Iht. landskapsanalysen ansees Sætermoen å være verdifull pga. 
grusressursene og vilt. Området er ikke aktuelt for annen utbygging. (Den går østover). 
 
• Planområdet er del av en terrassert landskapsform, i hovedsak bevokst med furuskog 
med lav bonitet, men området er også klassifisert som "dyrkbar jord" 
(gardskart.skogoglandskap.no). Begge naboteigene til planområdet er dyrket opp, så 
området er langt i fra "uberørt terreng", men både klimamessig 
(vindskjerming/sandflukt), og for visuell skjerming for innsyn fra både fjern og nær, er 
det viktig å beholde / forbedre en vegetasjonsskjerm rundt planområdet. Ingen 
bebyggelse i nærheten. 
 
Tiltak: 
• En 20 meter bred vegetasjonsskjerm legges rundt hele massetaket for å begrense 
tiltakets fjern- og nærvirkning, samt for å fungere som klimaskjerm (vind / sandflukt). 
• For ytterligere skjerming av innsyn, støy og vind beplantes områdene med stedegen 
skog i tillegg til at de tillates oppfylt med jordmasser opp til 2,0 meters høyde.  
• Randvegetasjonen og terrassehøyden mot Verjådalen i nordøst blir beholdt for en best 
mulig skjerming av lyd og visuell støy mot nord-nordøst. 
• Oppstartsområdet for grustaket vil skje sentralt i området avsatt til massetak. Derved 
vil den reelle bredden på vegetasjonsskjermene være betydelig bredere enn de avsatte 
20 meterne inntil en etter hvert vil arbeide seg utover mot de avsatte sonene avsatt til 
vegetasjonsskjermer. Dette vil gi en betydelig bedre skjerming de første 10-årene av 
massetakets driftstid. Dette og de to neste punktene vil bli innarbeidet i driftsplan. 
• Som et ytterligere tiltak for å skjerme lyd og visuell støy, vil det bli prioritert å raskt 
senke gulvet i massetaket ned mot tillatt nivå, framfor å utvide arealet av massetaket. 
• Driftstidene begrenses til kun å gjelde armandag til fredag. Ingen aktivitet i helger,  
• Jordsmonn deponeres innen området og benyttes ved fortløpende, trinnvis istand-
setting av massetaket som til dyrkamark.  
• Ferdig uttatt og istandsatt vil grustaket sikres mot rasfare ved at skråningene slakes ut 
og at det opprettes gode overganger mot tilgrensende terreng. Ferdig arrondert 
konverteres området for steinbrudd og massetak til jordbruksareal, og vil derved gli godt 
inn i jordbrukslandskapet på Sætermoen. Vegetasjonsskjermene opprettholdes etter 
ferdigstilt område, som klimaskjermer mot vær og vind. 
 
Konklusjon: Grustaket vil bli godt skjermet for innsyn og støy vha. aktiv bruk av 
vegetasjonsskjermer som forbedres med beplantning og oppfylling. Ved bevisst 
driftsplan, oppnås betydelig bredere vegetasjonsbelter enn de innregulerte, og drifta 
skjermes også ved å senke bunnivået raskt for driftsområdet. (Reguleres av driftsplan). 
Med disse tiltakene må den planlagte drifta ansees som godt tilpasset stedskarakteren. 
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8.3: Naturmangfoldet: 
• Det er ikke kjent at det finnes spesielle artsbiotoper innen planområdet. 
• "Nøkkelbiotopene" nevnt i pkt. 5.2 ligger så pass langt unna planområdet, (60-80 
meter sydvest og nordøst for planområdet), at de antas upåvirket av drift i grustaket. 
• Vilt vil fortsatt kunne trekke via vegetasjonsbeltene gjennom området. 
  

Konklusjon: Vi kan ikke se at utvidelsen av grustaket vil gi noen spesielt negative 
innvirkninger på naturmangfoldet.  
 
8.4: Kulturminner og kulturmiljø: 
• Det er foretatt arkeologiske registreringer av planområdet, og det er ikke påvist 
automatisk fredede kulturminner innen planområdet eller i umiddelbar nærhet av dette. 
• Standard bestemmelsestekst for sikring av evt. automatisk fredede kulturminner som 
oppdages ved tiltak i marken legges inn i planbestemmelsene. 
  

Konklusjon: Vi kan ikke se at det planlagte massetaket vil gi noen spesielt negative 
innvirkninger for kulturminner og kulturmiljø. 
 
8.5: Flom, ras og grunnforhold: 
• Området er iht. NVEs "Skredatlas" (skredatlas.nve.no) ikke registrert som utsatt for 
verken flom, ras eller dårlige grunnforhold av noen art. 
• Grunnforholdene består av sand og grus, derved infliltreres overflatevann i grunnen og 
det blir ingen avrenning fra uttaksområdet. 
 
8.6: Trafikk og støy: 
   Adkomstvegen 
• Årlig uttaksvolum er anslått til mellom 3000 og 5000 m3 masse. Dette tilsvarer lasten 
til 200 lastebiler med henger (32-35 tonn), eller alternativt det dobbelte antall 
lastebillass (400). Noe som igjen tilsvarer en daglig trafikk til og fra massetaket (man-
fre) med enten én lastebil med henger, alternativt to lastebiler uten henger. Dette utgjør 
i snitt en svært lav bruk som bør være fullt ut akseptabel. 
• Adkomstvegen som vil benyttes fra Håmmålsfjellveien og fram til massetaket er den 
private Sætermyrveien. Denne benyttes i dag i hovedsak til driftsveg for landbruket, og 
er dimensjonert for å tåle tyngre kjøretøy. 
• Langs Håmmålsfjellveien og fv 30 er det en større trafikkmengde som antas ikke å 
endres vesentlig av en til to lastebiler ekstra på hverdager. 
• Sætermyrveien blir også i noen grad benyttet av almennheten til gåturer, sykling 
m.m., men da hovedsaklig på kveldstid og i helger. 
• Det ligger ingen bolig- eller fritidsbebyggelse i direkte tilknytning til Sætermyrveien 
som vil kunne påføres støv- og/eller støyplager av massetransporten. 
• Gangveg langs Håmmålfjellsveien benyttes som skoleveg for anslagsvis 10-15 unger. 
Krysset mot Sætermyrveien er oversiktlig. Den begrensede massetransporten ansees 
ikke å utgjøre noen vesentlig økning av trafikkfaren for skolebarna. 
• Forslagsstiller er medlem av det private veglaget og er i dialog med veglaget vedr. 
opprettelse av møteplasser langs veien og evt. behov for utbedringer grunnet økt 
tungtransport. 
 
   Massetaket 
• Planbestemmelsene krever at støy og annen forurensning skal holdes innenfor 
gjeldende retningslinjer fra SFT.  
• Steinknusing, som er den mest støyende aktiviteten i et massetak, tillates ikke i 
Sætermoen massetak. 
• Sikting og annen støyende virksomhet tillates kun fra mandag til fredag kl. 07.00 til kl. 
18.00. Støyende virksomhet tillates ikke i juleuka, påskeuka eller på helligdager. 
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• Driftstiden er i planbestemmelsene satt fra mandag til fredag kl. 06.00 til kl. 20.00. 
• Massetaket vil bli liggende lavt i terrenget, og stuffhøyden + vegetasjonsbeltet vil 
skjerme mot direkte lydtransmisjon fra grustaket. 
• Støv fra grustaket antas ikke å utgjøre noe større problem pga. brede 
vegetasjonsskjermer og stor avstand til naboer. 
  

Konklusjon: I forhold til dagens situasjon ansees ikke planen å medføre betydelige 
negative følger for trafikk, trafikksikkerhet eller støy innen området. 
 
8.7 Natur- og friluftsinteresser: 
• Det er ingen kjente ferdselstier, skiløyper eller oppholdsplasser for friluftsfolk innen 
planområdet. 
• Skiløypetraséen som tidligere gikk etter Sætermyrveien i den sydvestre delen av 
planområdet, er lagt om og går nå 150-200 meter i lia syd for planområdet. 
Ingen konflikt. 
• Sætermyrveien benyttes noe av turgåere og syklister på sommers tid, men da i 
hovedsaklig på kveldstid (hverdager) og i helger. Den begrensede massetransporten 
(gjennomsnittlig 1-2 lastebiler hver hverdag), ansees som akseptabel. 
• Oppholdsplasser (som bålplasser / gapahuker / etc.) i eller ved planområdet er ikke 
kjent. Det antas derfor at noe støy fra massetaket på hverdager ikke vil forringe natur- 
og friluftsinteressene i nevneverdig grad. Hummelfjell alpinanlegg og TOS-arena ansees 
å ligge så pass langt unna (1,0 km) at støy fra massetaket heller ikke utgjør noen 
forringelse. Hummelfjell hyttegrend ligger ennå lenger unna (1,2 km <), og selv om en 
her kommer høyere opp og får utsikt, så vender Hummelfjellet seg mer vestlig og vekk 
fra massetaket, så verken utsikt eller støy antas å utgjøre noen vesentlig forringelse av 
natur- og friluftsinteressene. 
  

Konklusjon: I forhold til dagens situasjon ansees ikke planen å ha vesentlige negative 
følger for natur- og friluftsinteressene innen området. 
 
8.8 Viltinteresser og fauna: 
• Iht. "Landskapsanalyse Hummelfjell" er hele Sætermoen helt ned til Verjåa i nord og 
østover mot Stormoen / TOS-arena en "god storfuglbiotop". I tillegg er del av 
planområdet som strekker seg nordøstover mot Verjådalen del av et større område kalt 
"Vinterbeite Rådyr". Hele Sætermoen er definert som et "Viktig viltområde". 
  

 
  Utsnitt av "Viltkart" fra "Overordnet Landskapsanalyse Hummelfjell, Feste NordØst as (´08) 
  

• Det er ikke registrert vilttrekk gjennom planområdet / Sætermoen.  
• Området er sjekket mot Miljødirektoratets Naturbase, artsdatabanken og registreringer 
iht. rødlistede arter. Ingen konflikter er registrert her. 
  

Konklusjon: Selv om Sætermoen representerer et viktig viltområdet, vil vegetasjons-
skjermene fortsatt sikre viltet "grønne korridorer" mellom Hummelfjell-lia i syd og 
Verjådalen i nord. Massetaket ligger mellom jordene som allerede er preget av 
menneskelig aktivitet. Med unntak av den nye aktiviteten knyttet til driften av 
massetaket, antas tiltaket ikke å medføre vesentlige negative følger for viltinteressene. 
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8.9 Landbruksinteresser: 
• Naboteigene til planområdet er oppdyrkede jorder. Planområdet som nå tas i bruk til 
massetak, vil etter hvert som grusmassene tas ut, istandsettes til landbruksarealer; 
jorder. Etter at grusmassene er ferdig uttatt, istandsettes hele grustaket til landbruks-
område; jorde, men beholder vegetasjonsskjermene både som klimaskjermer mot 
nabojordene, og som fortsatte "grønne korridorer" for dyrelivet. 
• Massetaket antas å ha liten negative virkninger for landbruksinteressene mens 
massetaket er i drift. Vegetasjonsskjermene vil m.a. bremse vind og motvirke sandflukt. 
• Den begrensede økte trafikken etter Sætermyrveien som den nye driften i massetaket 
medfører, antas ikke å føre til større ulemper for landbruksinteressene. Det forutsettes 
at veglaget og partene i fellesskap blir enige om trafikksikkerhetsfremmende tiltak og 
nødvendig opprusting av veien ved bl.a. opprettelse av møteplasser.  
  

Konklusjon: På lang sikt vil landbruksinteressene styrkes med økt landbruksareal og 
bedre veier. På kort sikt antas ikke den nye aktiviteten å medføre noen negative følger 
for landbruksinteressene. 
 
8.10 Næringsliv / sysselsetting: 
• Massetakets drift med uttak, bearbeiding (solling) og transport antas å utgjøre to til to 
og et halvt årsverk. 
• Sysselsettingen vil enkelt kunne økes om en velger å gå inn for en større videre-
foredlingsgrad (f.eks. ved betongelementproduksjon).  
  

Konklusjon: Et massetak på Sætermoen, med den drift og størrelsesorden 
reguleringsplanen viser, antas å utgjøre minimum to årsverk. 
 
8.11 ROS-analyse: 
Vedlegg 1 er en enkel risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet. 
  

Konklusjon, ROS-analyse: Samlet sett ansees området å tilhøre “grønn sone” med en 
akseptabel risiko. 
 
8.12 Istandsetting og etterbruk: 
Når reguleringsplanen er vedtatt, skal det lages en driftsplan for massetaket. 
Driftsplanen skal også vise området ferdig istandsatt, når grusressursen er tatt ut. 

 

 
Prinsippsnitt for uttak og istandsetting av grustaket. Vegetasjonsskjermen beplantes og tillates oppfylt 
(støyskjerm). Matjord tas vare på i driftstiden for tilbakeføring ved istandsetting. Istandstting med 
avrundede skråninger maks. 1:2, tilpasset eksisterende terreng. 


