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Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

  5147155\Oppstartsvarsel Øien Grustak  2015-02-06 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, detaljregulering Øien 

grustak, Alvdal kommune. 

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-9 kunngjøres det herved oppstart av 

detaljregulering for Øien grustak, Moan, Alvdal kommune. Planarbeidet igangsettes på vegne av Håkon 

Øien og planleggingsarbeidet skal utføres av Norconsult AS. 

 

Avgrensing av planområdet  

Planområdet omfatter deler av eiendommene GID 20/45 og 25/6 i Alvdal kommune, se kartvedlegg. 

Planområdet har en størrelse på 409 dekar totalt og er lokalisert på Moan vest for Alvdal mellom 

fylkesveg 684 og elva Sølna. Adkomsten til området planlegges fra fylkesvegen. 

 

Overordnet planstatus 

I kommunedelplanen for Alvdal fra 2011 er arealene som inngår i planforslaget avsatt til kombinert 

formål råstoffutvinning/industri, samt grønstruktur og LNFR. En ser for seg at avgrensing for 

uttaksområde er noe større enn arealet avsatt i kommunedelplan. Dessuten er det ikke avklart om 

arealene skal nyttes til landbruksformål etter istandsetting istedenfor industri for å styrke 

driftsgrunnlaget til garden. Etterbruk avklares i planprosessen. 

Planarbeidet er påbegynt og oppstartsmøte er gjennomført med Alvdal/Tynset kommune den 19.mai 

2014. Det kom fram av møte at tiltaket skal konsekvensutredes, jf. forskrift om konsekvensutredning. 

Det er utarbeidet forslag til planprogram i samarbeid med kommunen for å avklare rammebetingelser 

for planforslaget i henhold til forskriften. Planprogrammet har til hensikt å gjøre rede for formålet med 

planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og aktuelle momenter 

til utredning. 

 

Formål og forutsettinger med planforslaget 

Formålet med reguleringsplanforslaget er et ønske om å detaljregulere planområde til grustak med 

etterbruk til landbruksformål/industri. Det er tatt noen prøver av materialet som skal suppleres. Prøvene 

viser god egnethet av materialet til veggrus og fyllmasse. Materialet er ikke testet for egnethet til asfalt- 
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eller betongproduksjon. Ressursen ser ut til å ha en dybde på cirka 4 meter. Foreløpig anslår en at 

uttaket til å ha et omfang på 1,1 mill m3. Ved et estimert uttak på 30.000m3 i året gir dette en driftstid på 

nærmere 40 år. Istandsetting skal skje etappevis i henhold til driftsplan godkjent av Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

Tiltakets nærhet til flere bolig- og våningshus samt en pelsdyrfarm, som er i drift kun deler av året, gjør 

at en må foreta en konkret støyvurdering i henhold til Retningslinje for behandling av støy (T-1442) og 

vurdere eventuelle avbøtende tiltak.  

I dag går det en høgspentlinje gjennom planområdet. Fjerning/omlegging av høgspentlinja og 

planlegging av drift rundt høgspentlinjen vil skje i samråd med eier av anlegget. 

Moanområde består i all hovedsak av lavbonitets furuskog og har ikke stor verdi i 

skogbrukssammenheng. Det er ikke registrert noen arter eller elementer med natur- eller biologisk 

mangfoldverdi. Det finnes en trekkveg for elg øst for det foreslåtte planområde. Det er avsatt en 

hensynssone for landskap langs den bratte skråningen ned mot Sølnas elveslette. Sonen skal sikre 

landskapselementet og unngå forringelse eller skade av landskapskvalitetene. 

Tiltakets avstand til nærmeste vassdrag, som er Sølna, er minimum 50 meter i nordlig retning. 

Det er en etablert tursti gjennom planområdet fra fylkesvegen som går i nordvestlig retning, mens en 

annen sti går langs planområdets ytre kant mot Sølna i nord. Traktorveger går blant annet under 

høyspentledningen gjennom området og lengst øst forbi jordbruksarealet på gnr/bnr 20/45.  

Det er finnes ingen kjente kulturminner/-miljøer i eller i nærheten av planområdet. Potensialet for funn 

må vurderes av Hedmark Fylkeskommune, og eventuell befaring av området skal finne sted i sommer 

dersom potensialet for funn er til stedet. En ber om tilbakemelding på potensialet for funn og evt. forslag 

til budsjett for en befaring i forbindelse med uttalelse til varsel om oppstart. 

 

Innspill, samråd og medvirkning 

Kommentarer, merknader, opplysninger og evt. spørsmål angående det igangsatte planarbeidet rettes 

til Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta. Epost: ann.ginzkey@norconsult.com. 

Innspill til planarbeidet vil følge planforslaget som vedlegg ved innsending av planen til kommunen. Det 

blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

 

Frist for innspill er satt til 20. mars 2015. 

Med hilsen 

Norconsult AS 

Ann Ginzkey 

(sign.) 

Vedlegg:                    Planområdet med foreslått plangrense 

Utsnitt av kommunedelplan for Alvdal fra 2011 med foreslått plangrense 

Forslag til planprogram (Planprogram er kun vedlagt for offentlige høringsinstanser. 

Grunneiere og naboer finner planprogrammet på www.norconsult.no/kunngjøringer) 

  


