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1. Sammendrag 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for at skiferforekomsten i Svahøa 
kan utnyttes også i fremtiden. Det er drift der i dag, og det er søkt om driftskonsesjon 
slik reglene i mineralloven av 2010 foreskriver. I forbindelse med 
konsesjonssøknaden er det kommet inn flere uttalelser som går på dette med krav til 
reguleringsplan før videre drift, og Oppdal Sten AS ønsker nå å regulere området slik 
at driften er forutsigbar og sikret i fremtiden. Når prosjektet sluttstilles, skal arealene 
tilbakeføres til LNF(R). 

 

2. Planområdet, beliggenhet og avgrensning  
Svahøa bruddene, ligger innenfor eiendom (gnr/bnr 356/1), lokalisert nord i Oppdal 
kommune mellom Nerskogvegen (F 512) og Gjevilvassdalen i Trollheimen. Bruddet 
ligger ca.2 km nord – nordøst for toppen av Svahøa (1347m.o.h).  
 
Fra Skog og landskap fremkommer det at området er dekt av snaumark med frisk 
vegetasjon.   
 
Det er spredt hyttebebyggelse ca. 800m øst for planområdet ved Langtjønna.  
 
 
I oppstartsmøtet ba kommunen om at plangrensen også omfatter de hyttene som er 
satt opp i forbindelse med skifervirksomheten. Planområdet omfatter et stort areal 
hvor skifer ikke vil bli tatt ut, dette arealet vil bli benyttet til deponi for «skrotmasser».  
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3. Bakgrunn 

a) Hensikten med planen 
 

Svahøabruddene består i dag av to åpne brudd med kvartsittskifer. Søndre brudd har 
vært drevet av Oppdal Sten AS siden 2005. Det nordre bruddet har vært drevet som 
enkeltmannsforetak de siste 3 år, her har uttaket vært svært lite. Oppdal sten As har 
nå fått avtale med grunneier; Oppdal Bygdealmenning, og de ønsker å fortsette sin 
drift i søndre brudd samt starte med uttak av skifer i Nordre brudd.  

 

Etter at mineralloven ble innført i 2010 skal alle som driver med mineraluttak ha 
driftskonsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning. Søknad om dette er sendt 
inn til direktoratet, søknaden er satt på vent i påvente av at området blir regulert.  
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b) Omfang  
Foreslått område avsatt til skiferdrift er 198 daa, selve uttaket vil ikke foregå på hele 
dette området, store deler av arealene mot vest vil benyttes for oppbevaring av 
skrotmasser. 

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye skifer av drivverdig kvalitet som finnes 
innenfor området. Er det god skifer gjennom hele området, kan det i teorien utvinnes 
1 721 000 m3. Årlig uttaksmengde forventes å ligge på 15 000 m3.  
   

Når det gjelder uttaksmengden er denne nå oppgitt til å være noe høyere enn angitt i 
den tidligere konsesjonssøknaden. Begrunnelsen her er dels at markedet etterspør 
mer av skiferen, men også at det tas ut mer enn det som selges videre. Ved 
skiferuttak er det mye skrotmasse og disse blir deponert på stedet.  

 

 

b) Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Tiltakshaver og forslagsstiller er Oppdal Sten AS.     

Pro Invenia As, org.nr 993 404 381 er plankonsulent, og firmaet er i saken 
representert av Anne Berit Strøm og Audun Sletten 

 

Gnr./Bnr. 356/1 

Adresse Svahøa    

Eiers navn Oppdal bygdeallmenning   

 
 
    c)  Tidligere vedtak i saken 

Det foreligger ingen reguleringsplan over området fra tidligere.   

Et areal på 2000 daa på nordsiden av fjellet Svahøa er avsatt til råstoffutvinning i 
Oppdal kommunes arealplan for 2014-2025. Planen er vedtatt den 5.3.15 og er altså 
av relativt ny dato.  

I bestemmelsene til kommuneplanen punkt 2.4 står det at godkjent reguleringsplan 
skal foreligge før brudd/uttak igangsettes. 

 

  d) Vurdering av konsekvensutredningsbehov 
I det innledende planarbeidet, både i oppstartsmøtet og i forbindelse med varsling av 
planoppstart er forholdet til forskrift om konsekvensutredning viet stor 
oppmerksomhet. Etter oppstartsmøtet skrev vi som plankonsulent vår vurdering, og 
dette notatet ble sendt ut til høringsinstansene.  

 

Notat legges ved plansaken som vedlegg, og det vises til dette i sin helhet.  
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Fylkesmannen og Sametinget er begge av den oppfatning at tiltaket bør 
konsekvensutredes. Ved utløpet av høringsfristen tok vi kontakt med 
planmyndigheten Oppdal Kommune og vi fikk den 11.05.2017 følgende 
tilbakemelding via e-post;   

«Vi har drøftet saken hos oss, og vi mener fortsatt at det ikke er behov for å 
gjennomføre KU i henhold til forskriften. 

 Vi ser imidlertid at det vil være behov for ekstra fokus på de områdene 
Fylkesmannen og Sametinget peker på, men at dette bør være en del av den 
ordinære planprosessen. Dvs. at temaene utredes spesielt i planbeskrivelsen eller 
som et eget dokument. Dette ble bl.a. gjennomført i forbindelse med utarbeiding av 
reguleringsplan for skiferbruddene i Drivdalen.»   

I det videre arbeidet vil det som en følge av dette ikke bli utarbeidet en fullstendig KU 
etter forskriften, men de aktuelle temaene som er nevnt av sektormyndighetene vil få 
en fyldig omtale både i planbeskrivelsen og i ROS analysen.  

 

4. Planprosess og medvirkning   
Oppstartsmøte ble avviklet den 25.01.2017. Oppdal kommune har skrevet et fyldig 
referat fra møtet. Dette referatet følger vedlagt.   

 

Varsel om oppstart ble den 13.03.2017 sendt til offentlige myndigheter, berørte 
naboer og andre med interesser i området. Det ble også varslet oppstart ved 
annonse i avisa Oppdalingen. Frist for innspill og merknader ble satt til 02.05.2017 

Det har kommet inn noen innspill/merknader. Nedenfor følger en kort oppsummering 
av disse. Innspillene ligger i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen  

 

5. Mottatte innspill /kommentarer   
a) Fylkesmannen i Sør – Trøndelag   

Uttalelsen er datert 08.05.2017 

Landbruk. Fylkesmannen opplyser at planområdet ligger innenfor beitelagsgrensen 
til Gjevilvassdalen Beitelag. Det forutsettes at landbruksinteressene ivaretas i 
planarbeidet.  

 

Miljøvern: Tiltaket er såpass stort og Fylkesmannen antar derfor at tiltaket med stor 
sannsynlighet vil ha vesentlige virkninger for samfunn og miljø, og de mener derfor at 
en konsekvensutredning bør gjennomføres.  

De minner om at alle anlegg med knusevirksomhet skal sende inn melding til 
fylkesmannen slik at det kan vurderes om utslippstillatelse er nødvendig.  

De krever at det det gjøres en vurdering av de støymessige konsekvensene både for 
hyttebebyggelsen og friluftslivet. Når det gjelder støv og evt. problemer knyttet til 
støvflukt beskrives i planbeskrivelsen.  
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Forurensning i grunnen av drivstoff og kjemikalier kan også være problematisk, også 
dette må beskrives.  

 

Da et masseuttak medfører store landskapsinngrep, må det også gjøres rede for 
etterbruken av området. For å skjerme omgivelsene i driftsperioden er det et ønske at 
det etableres en buffersone mot omgivelsene.  

 

Når det gjelder påvirkning av vassdrag er fylkesmannen opptatt av at det gjøres rede 
for om uttaket vil påvirke Grøna.  

Forholdet til naturmangfoldsloven §§ 8 – 12 er også viktig. Det kreves en skriftlig 
redegjørelse for hvordan prinsippene i disse bestemmelsene er vurdert.   

Naturmangfoldlovens § 49 nevnes også. Dette i forhold til naturvernområde 
Trollheimen  

 

Reindrift:  

Planområdet ligger i konsesjonsområde for reindriften i Trollheimen, og 
fylkesmannens konklusjon her er at virkningene for reindriften må utredes nærmere. 
De ønsker også en felles befaring i området. Det bes om at Trollheimen Sitje blir 
varslet om saken.  

Samfunnsikkerhet; Fylkesmannen forutsetter at det foretas en ROS – analyse i tråd 
med regelverk og veiledere. Ros- analysen skal legges ved saken og avdekket risiko 
skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk 
gjeldende på andre måter.  

 

Sosial og helse: Viktig at folkehelseperspektivet er ivaretatt. Tiltakets innvirkning på 
friluftslivet er her viktig å frem  

 

Plankonsulents kommentar; Fylkesmannens uttalelser er alltid viktige i planarbeid, og 
de fleste momenter vil bli innarbeidet i planforslaget. Forholdet til 
naturmangfoldsloven er inntatt som eget avsnitt i planbeskrivelsen og fullstendig Ros 
– analyse følger som vedlegg. Trollheimen Sitje er varslet om at planarbeid er 
igangsatt og tiltakshaver har vært i møte med representanter fra de lokale 
samefamiliene.  

 

Når det gjelder konsekvensutredning eller ikke vises til eget avsnitt om dette i 
delkapittel 3, underkapittel d).  

b) Direktoratet for mineralforvaltning   
Uttalelsen er datert 10.04.2017 

Skiferforekomstene ved Svahøa er vurdert til viktig økonomisk verdi av Norges 

geologiske undersøkelse (NGU). 
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Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, men ble ikke 
konsekvensutredet i den saksprosessen. DMF vil anbefale at det i 
reguleringsplanprosessen foretas en konsekvensutredning. 
Det bør vurderes hvilke temaer som trenger en full konsekvensutredning og hvilke 
tema det vil være tilstrekkelig å gi en redegjørelse for i planbeskrivelsen for å gi 
nødvendig beslutningsrelevant informasjon. 
Hvis det besluttes fra kommunen at tiltaket ikke er KU-pliktig forventes det at 
kryssende interesser og andre samfunnshensyn som skal ivaretas i 
reguleringsplanen blir nøye beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
DMF kommenterer også dette med sikringstiltak og ber om at det i reguleringsplanen 
blir satt av nok plass til sikringstiltak, selv om dette i detalj først skal beskrives i 
uttakets driftsplan.  
 
 
Plankonsulents kommentar; Uttalelsen tas med i det videre planarbeidet. Når det 
gjelder konsekvensutredning eller ikke vises det til delkapittel 3, underkapittel d).   
 
 

c) Sør - Trøndelag fylkeskommune 
Uttalelsen er datert 28.04.2017 

Fylkeskommunen ber om at planbeskrivelsen omhandler allmennhetens bruk av 
området, og at planens virkning på friluftslivet omtales. De oppfordrer også til at mulig 
etterbruk blir inntatt, samt en plan for istandsetting av området. Ut fra 
kulturminneregistret er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner på 
området.  

 

Plankonsulents kommentar: Uttalelsen tas med i det videre planarbeid, og selv om 
det ikke er registrert kulturminner inntas i bestemmelsene aktsomhetskravet etter 
kulturminnelovens § 8.  

 

d) Sametinget  
Deres uttalelse er datert 28.04.2017 

Sametinget anser at en utvidelse av eksisterende masseuttak i Svahøa Nord ikke vil 
ha dramatiske konsekvenser, men at et nytt brudd i Svahøa Syd vil være langt 
vanskeligere fordi man åpner et nytt brudd som sammen med tilliggende infrastruktur 
og følgevirkninger vil ha langt større konsekvenser.  

Planområdet er ikke avklart i forhold til samiske kulturminner og undersøkelsesplikten 
i henhold til Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 9 er ikke 
oppfylt for området. Undersøkelsesplikten vil ikke være oppfylt før Sametinget har 
gjennomført en befaring av området. 

 

Plankonsulents kommentar; Når det gjelder sametingets bekymring for å åpne 
Svahøa syd, og konsekvenser av dette; det vises til delkapittel 3, underkapittel d) 
hvor dette med konsekvensutredning er omtalt. Sametinget er kontaktet og befaring 
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ble gjennomført 20.09.2017. Konklusjonen fra befaringen er at det ikke er fare for at 
tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede samiske kulturminner. Den 
generelle aktsomhetsplikten gjelder, og vi vil ta inn det i bestemmelsene.   
   

e) NVE  
Uttalelsen fra NVE er en generell sjekkliste, hvor de ber om det tas kontakt med dem 
i det videre planarbeidet om det viser seg at planen berører noen av de kompetanse 
områdene de er fagmyndighet for.   

f) Statens vegvesen  
Uttalelsen fra Statens vegvesen er mottatt 20.06.2017, altså etter fristen. De ber om 
at det i planarbeidet belyses hva som er transportveier til og fra steinbruddet, og 
hvordan trafikken berøre det overordnede vegnettet. Det må redegjøres for varighet 
av uttaket, driftstider, og typer masser som skal fraktes og hvor mye trafikk tiltaket vil 
skape. 

De er også opptatt av støv- og støyplager fra slike virksomheter.  

 

Plankonsulents kommentar; selv om uttalelsen er kommet inn etter fristen, vil vi ta 
denne til etterretning, og vi vil i planarbeidet belyse de forhold Statens vegvesen 
nevner.  

__________  

Da det er ingen private naboer eller berørte som har kommet med innspill eller 
merknader til planen, er det vurdert slik at et åpent informasjonsmøte ikke har vært 
nødvendig.  

 

6. Planstatus og rammebetingelser 

a) Overordnede planer 
Et areal på 2000 daa på nordsiden av fjellet Svahøa er i kommuneplanens arealdel 
avsatt til råstoffutvinning. Planen er av relativt ny dato, den er vedtatt den 5.3 2015 
og gjelder for perioden 2014 – 2025.  

I bestemmelsene til arealdelen står det i i pkt 2.4 at godkjent reguleringsplan skal 
foreligge før brudd/uttak igangsettes.  
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Bildet viser utdrag av kommuneplanenes arealdel  

b) Gjeldende reguleringsplaner  
Det foreligger ingen reguleringsplaner på området i dag og det er heller ingen 
tilgrensende planer.   

  

 

7. Relevante lover  
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, LOV-
2008-06-27-71) 

Tiltaket krever reguleringsplan. Mineraluttak er etter byggesaksforskriften § 4-3 g 
unntatt fra søknadsplikt.    

  

Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften, FOR 2004-
06-01 nr. 931)  

Forskriften kommer med krav til maksimal støy, støv og utslipp til omgivelsene fra 
steinbrudd. Forurensning fra uttak av mineraler er regulert i forskriftens kap. 30.  

 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven, Lov 2009-06-
19-100) 

Alle planer som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jfr § 7 i samme lov.   For nærmere vurdering se pkt. 8 
e.  
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Lov om kulturminner (Kulturminneloven, LOV-1978-06-09-50) 

Automatisk fredede kulturminner er vernet gjennom kulturminneloven uavhengig av 
bestemmelser i reguleringsplan.  

 

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (Mineralloven, LOV-2009-06-
19-101) 

 

Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressurser i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.  

 

8. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

a) Beliggenhet og avgrensning 
Svahøa bruddene ligger nord i Oppdal kommune mellom Nerskogveien (fV.512) og 
Gjevilvassdalen i Trollheimen.  Bruddene ligger ca. 2 km nord/nordøst for Toppen av 
Svahøa.  

Omtrent 800 meter øst for planområdet, ved Langtjønna er det noe spredt 
hyttebebyggelse.  

 

 

b) INON – kartleggingen  

Inngrepsfrie områder er definert som områder beliggende en kilometer eller mer (i 
luftlinje) unna tyngre tekniske inngrep. Da det har vært drift i Svahøa bruddene over 
tid er ikke reguleringsplanområdet definert som et inngrepsfritt område.   

Kartene som viser inngrepsfri natur er basert på kartlegging av definerte tyngre, 

tekniske inngrep. Disse inngrepene er det så utført en buffer-analyse på, for å finne 

de ulike avstandene til inngrepene i naturen. Kartleggingen tar ikke mål av seg å 

dekke alle former for påvirkning av naturen. Tyngre tekniske inngrep kjennetegnes av 

at de må være av en viss/gitt størrelse, varige og ikke midlertidige konstruksjoner og 

tiltak.  

Større steinbrudd er bl.a. definert som tyngre tekniske inngrep 

 

c) Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrerte kulturminner innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet til 
dette. I forbindelse med planoppstarten er det fra sametinget, kommet krav om at 
området skal kartlegges med tanke på samiske kulturminner. Kartlegging ble 
gjennomført 20.09.2017. Det ble ikke funnet noen automatisk freda samiske 
kulturminner i planområdet. Det ble imidlertid funnet en fangstgrop og en gravrøys 
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hhv 150 og 350 m V for planområdet. Disse er lagt inn i kulturminnedatabasen 
askeladden. Brev datert 25.09.2017 følger vedlagt.  

 

d) Naturverdier 
Biologisk mangfold;  

Det er gjort søk i Gårdskart/Kilden og Miljødirektoratets naturbase. I 2012 ble det 
registrert 2 fjellryper på et punkt ca. 400 meter fra dagens uttak. Dette er registrert 
som en nær truet art, og forholdet til Fjellrypen vil bli omtalt i ROS – analysen.  

 

Naturmiljø;  

I umiddelbar nærhet til planområde ligger Trollheimen landskapsvernområde. 
Området som i overordnet plan er avsatt til råstoffutvinning grenser til dette 
verneområdet.  

Etter forskrift av 1987 om vern av dette området fremgår følgende som formål;  

«Føremålet med vern av Trollheimen landskapsvernområde er å ta vare på eit 
sørmerkt og vakkert fjellområde med skog og seterdalar og eit rikt plante- og dyreliv».  

 

 

e) Gjennomgang av forholdet til Naturmangfoldsloven 
Tiltakets virkninger på naturmangfoldet er i det følgendevurdert etter 
Naturmangfoldsloven §§ 8-12:  

 

§ 8, kunnskapsgrunnlaget:  
Offentlige avgjørelser skal så lang som mulig, og innenfor rimelighetens grenser, 
være vitenskapelig dokumentert.  
Kunnskap om naturmiljøet er hentet inn fra tilgjengelige kilder som Miljødirektoratet 
sin Naturbase og Artsdatabasen, samt opplysninger fra tiltakshaver. Gjennomført 
kartlegging vurderes som tilstrekkelig for innsikt i de ulike naturtyper i og nær 
planområdet. Det er ingen rødlistearter i eller nær området foruten registrerte 
observasjoner av rype. 
 

§ 9, føre-var-prinsippet:  
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke 
mangel på kunnskap benyttes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  
 

Vi vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at denne planen ikke vil 
medføre fare for vesentlig skade på naturmiljøet. 

 

§ 10, økosystemtilnærming og samlet belastning:  
Samlet sett vil ikke virksomheten ha store negative virkninger på økosystemene i 
området.  
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§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Tiltakshaver vil bære kostnadene for å hindre og begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket evt. volder, så lenge dette ikke er urimelig ut i fra tiltakets og skadens 
karakter.   
 

§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering 
Virksomheten skal driftes med tanke på miljøet og etterbruk. I skiferbrudd vil det alltid 
være store mengder overskudds/skrot masser. Disse vil bli deponert i området og 
tanken er at disse lagrene av ubrukbar masse skal revegeteres.  
  

f) Reindrift  
Planområdet ligger i hensynssone for reindrift, og i høringsrunden av 
konsesjonssøknaden uttalte fylkesmannen at tiltaket vil komme i konflikt med samisk 
kultur næringsliv og samfunnsliv.  

Med utgangspunkt i denne uttalelsen og vissheten om at dette er et viktig område for 
samene, gjennomførte tiltakshaver et informasjonsmøte med de lokale 
representantene for næringen i forkant av at planarbeidet ble varslet. De lokale 
aktørene er også varslet om planarbeidet, og det er ikke mottatt uttalelser 
vedrørende saken.  

 

Høsten 2017 gjennomførte plankonsulenten, representanter fra Fylkesmannens 
avdeling på Røros, tiltakshaver og reineier Gustav Kant en befaring i skiferbruddet.  

 

Konklusjonen fra befaringen var at det måtte gjennomføres en konsekvensanalyse 
for reindrifta i området.  

Plankonsulent kontaktet Norut i oktober 2017, og vi mottok i nå i oktober 2018 en 
rapport utarbeidet av Inge Even Danielsen og Jan Åge Riseth. Rapporten følger 
vedlagt, og det vises til denne i sin helhet.   

I tillegg til rapporten vises det til Ros – analysen pkt. 4.20 hvor temaet også er 
behandlet.  
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Figur 1 Analysen konkluderer med at inngrep rundt grøna har medført unnvikelse og tidligere trekk østover og at 

dette ansees som en stor negativ effekt. Illustrasjon Pro Invenia 

 

g) Friluftsliv/ rekreasjon 
Planområdet ligger ikke innenfor statlig sikret friluftsområde, men innenfor kartlagt 
friluftsområde, Trollheimen. Området er kartlagt i regi av frilufts kartlegging i Oppdal 
kommune, og er der klassifisert som svært viktig. I området er det mange fiskevann, 
stier og skiløyper.  

I ROS–analysen er konsekvenser og tiltak for friluftslivet viet stor oppmerksomhet. 
Det vises til dette dokumentet i sin helhet.  

 

h) Landbruk 
Området er ikke egnet hverken til skog eller landbruk.  

Det er imidlertid registrert som beiteområde for både rein og sau. Bruddene og 
planområdet ligger innenfor grensene til Gjevilvassdalen beitelag.  

Det vises til ROS-analysen for nærmere orientering om tiltakets påvirkning for disse 
temaene.  

 

i) Trafikkforhold: kjøreatkomst, veisystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon, myke 
trafikanter, kollektivtilbud 

Utvidelse av dagens planområde vil ikke medføre økt trafikk, sett i forhold til dagens 
nivå, men utvidelsen vil medføre drift i steinbruddet over lengre tid, og dermed trafikk 
i forbindelse med driften over lengre tid. 

Slik det er i dag er det Oppdal Sten AS som brøyter veien, og som dermed gjør 
området tilgjengelig for hytteeiere og almennheten så snart snøforholdene tillater 
dette. Normalt sett skjer dette ved månedsskifte mai/juni.  
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Det er ikke slik at all stein som utvinnes blir fraktet bort fra området, erfaringsmessig 
er det kun 20% av utvunnet volum som fraktes til Oppdal Sten AS sitt 
foredlingsanlegg i sentrum. Resterende del av massene deponeres på stedet.  

j) Barns interesser 
Barn ferdes ikke alene i dette området, den bruken barn har i dette området er i form 
av utøvelse av friluftsliv sammen med foreldre eller andre voksne. Det vises til Ros – 
Analysen og avsnitt for friluftsliv. Sikringstiltak er i denne sammenhengen veldig 
viktig.  

k) Grunnforhold, stabilitetsforhold, ledninger i grunnen, rasfare 
Oppdal skiferen er en metamorf bergart som er omdannet fra sedimentære 
avsetninger og omdannet under den kaledonske fjellkjeden.  

Hovedmineralene er kvarts, muskovitt, plagioklas og feltspat. Biotitt og epidot 
opptrer i varierende grad. Underordnede mineraler inkluderer: titanitt og Opaker. 

 
Skiferen fra Svahøa omtales gjerne som «Trollheimen skifer» og er en høyt etterspurt 
skifer på grunn av den dekorative overflaten. Den er også et viktig supplement til 
tiltakshavers produksjon av Mørk Oppdal fra Klevan, da Trollheimskiferen har en 
lysere farge. 

 
Forekomsten fremstår med noe varierende kvalitet. Partier med godt utviklet kløv gir 
mange skiferplater per utvunnet volum, mens partier med oppsprekking og dårlig 
utviklet kløv gir høy andel skrotmasser. 

 
 

Fra planområdet og opp mot toppen av fjellet Svahøa er det bratt og på NVEs 
aktsomhetskart er for et område rett utenfor planområde registrert som 
aktsomhetsområde for snøskred. På grunn av forholdene i fjellet vinterstid er ikke 
dette problematisk, da det kun er drift i anlegget på Svahøa i perioden mai – 
september. Området ligger langt unna områder med kvikkleire, og over marin grense 
(nve.no). 

      

l) Forurensning, støv, og støy, avrenning 
De vanligste utfordringen ved steinbrudd er støy, støv og avrenning. 
Forurensingsforskriften kapittel 30 angir grenseverdier for forurensing fra uttak av 
mineraler. Dersom uttaket overstiger grenseverdiene vil det være behov for 
avbøtende tiltak. Disse problemstillingen er allment kjent i bransjen, og avbøtende 
tiltak er teknisk relativt enkle, med god effekt. 

 

Støv;  

I tilknytning til råstoffutvinning vil det alltid være støvflukt. For naboer kan dette være 
plagsomt. Støvproblematikken knyttet til dette uttaket vil bli kartlagt, og om nødvendig 
vil det i planbestemmelsene bli satt inn krav om avbøtende tiltak.  
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Støy;  

Støy fra aktivitet i bruddet og i forbindelse med transport til og fra bruddet er utredet 
gjennom et støysonekart. Støyutredningen er vedlagt i sin helhet og en 
oppsummering finnes i ROS-analysen. 

Med bakgrunn i utredningen vil det bli bøtende tiltak i form av regulerte driftstider: 

Driftstider i sommerhalvåret; Mai/juni-oktober; 

Mandag – fredag 06.00 – 19.00, full drift.  

Av hensyn til friluftsliv og hyttebebyggelse vil det ikke være drift på lørdager, søndag 
og helligdager.  

 

*det er kun i sommerhalvåret det vil foregå virksomhet i bruddet. 

 

Avrenning;  

Avrenning fra tiltaket vil i seg selv ikke være problematisk her, men det vil bli benyttet 
maskiner som benytter olje og andre petroleumsprodukter. Det vil i 
planbestemmelsene bli inntatt bestemmelser som regulerer bruk og oppbevaring av 
slike produkter.  

 

Overvannshåndtering; det vil bli laget en plan for å kunne håndtere store 
nedbørsmengder på en god og forsvarlig måte. 

 

Det vil bli sendt melding til fylkesmannen etter § 30-11 i forurensningsforskriften 

 

 

m) Forholdet til eksisterende hytter  
 
Forholdet til hyttene er avklart med Oppdal bygdeallmenning:  
Hytten i Svahøvegen 525 antas å være eid av Andreas Hagen som var tidligere 
leietaker av skiferbruddet før Oppdal Sten overtok leiekontrakten. Hytten er som en 
driftsbygning til skiferbruddet å regne.  
 
Videre opplyses det om at Svahøvegen 509 eies av Sivert I. Nyhaug. Denne hytta 
antas også å ha vært knyttet opp mot driften men er festet til å være fritidseiendom. I 
festekontrakten er det tatt forbehold om at bygningen må fjernes dersom det blir 
behov for arealet der hytta ligger til skiferdrift.  
 
Svahøvegen 502 eies av Harald Snøve. Bygningen er oppført i forbindelse med 
skiferdriften og leiekontrakten gikk ut i 2015. I følge Snøves leiekontrakt skal leietaker 
fjerne bygningen når avtaleforholdet opphører.  
Allmeningen har ikke tatt stilling til om bygningene skal kreves fjernet dersom Oppdal 
Stein ikke blir enig med den tidligere eier om å overta bygningene eller ikke ønsker å 
overta dem.  
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n) Organisering av Svahøvegen  
 
Informasjon om organisering av Svahøvegen er også gitt til oss fra Oppdal 
bygdeallmenning: 
 
Svahøvegen er del av Langtjønnvegen. Langtjønnvegen er organisert med eget 
veistyre.  

 

 

 

9. Beskrivelse av planforslaget  
Reguleringsgrensen følger av plankartet og det regulerte området er avsatt til 
følgende formål:  
 
PBL § 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg;  

-  Steinbrudd og masseuttak (BSM) 
 

 
PBL § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; 

- Kjøreveg (SV) 
 
PBL § 12 – 5 nr 3. Grønnstruktur                       

- Vegetasjonsskjerm (GV) 
 
PBL § 12-5 nr. 5.  Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.  

- LNFR- formål kombinert med andre angitte hovedformål(LAA)      
 
 
 
 
 

 Bakgrunn for reguleringsplanen er å sikre: 
- Fortsatt drift i skiferbruddene i Svahøa, samtidig som uttaket blir regulert slik 
som angitt i kommuneplanens arealdel. Uten at området er planavklart vil det heller 
ikke bli innvilget konsesjon etter mineralloven  
 
Området skal etter endt uttak tilbakeføres til LNFR-formål.  

 

a) Bebyggelse og anlegg. Steinbrudd og masseuttak  
 

Oppdal skiferen er en metamorf bergart som er omdannet fra sedimentære 

avsetninger og omdannet under den kaledonske fjellkjeden. Mineralogisk er Alta- og 

Oppdalskiferen svært like; hoved mineralene er også her kvarts, muskovitt, 

plagioklas og feltspat. Biotitt og epidot opptrer i varierende grad. Underordnede 

mineraler inkluderer: titanitt og Opaker.  

Skiferen fra Svahøa omtales gjerne som «Trollheimen skifer» 
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Forekomsten fremstår med noe varierende kvalitet.  Planet på skiferen er «bølgete» i 

noen partier.  Vi finner også noen fremmede mineraler som har presset seg opp i 

stikk og sprekker og størknet.  Dette går ut over kløvbarheten på de blokkene hvor 

dette forekommer. Råstoffet fremstår derfor som litt uforutsigbar når det gjelder 

kvalitet. 

 

Dagens kunnskap om ressursen er basert på erfaring fra uttaket, der de drivbare 

skiferhorisontene observert i stuff, antas å fortsette innover langs fallet og sørover 

langs strøket. Forekomsten er planlagt kartlagt ved kjerneboringsprøver i sesongen 

2019, for å gi bedre kunnskap om kløvbarheten til de fremtidige ressursene.  

 

Skiferen tas ut i pallesystem med paller på ca. 3 m høyde.  Skiferen heller med en 

vinkel på ca. 20 – 30 grader i øst-sørøstlig retning. 

Blokker løsnes ved hjelp av utskyting og gravemaskin. 

 

Brytningsmetode 

Tilkomst til pallnivåene er fra nord og fra vest. Uttak av «Trollheimen skifer» skjer 

etter en bruddkant som strekker seg i en sørvestlig retning sett fra nederst i bruddet.  

Skiferen tas ut i et pallesystem med ca. 3 m høye paller. Vi bruker en boresøm ca. 

1,5 m fra pallekant og med en boredybde på ca. 3 m (mot en bunnkløv).  Pallen 

skytes ut så skånsomt som mulig ved hjelp av krutt, rør, lunte og tennere.  Selve 

uttaket av blokkene skjer med hjelp av gravemaskin og til transport internt i bruddet 

brukes dumpere og hjullaster. 

 

Uttak fra søndre brudd 

Etappe 1: Den østlige bruddkanten utvides 60 m mot sør-sørøst til uttaksgrensen. 

Uttaket skjer pall-vis der uttak fra de øverste pallene ligger foran, for å 

hindre for bratt bruddvegg under drift.  

Etappe 2: Bruddet utvides sørover, ved å åpne opp stuff fra vestsiden, som drives 

mot sørøst.     

 

Uttak fra nordre brudd 

Uttak fra nordre brudd vil skje i egne kampanjer, eller parallelt med uttak fra søndre 

brudd, alt etter behov. Uttaket herfra vil anslagsvis utgjøre 15-25% av det totale 

uttaket fra Svahøa. 

Etappe 1: Dagens østlige bruddkant utvides 8 m mot sør-sørøst og forlenges ca. 9 

m mot sør.   

Etappe 2: Forlengelse av bruddveggen mot sør og nord, som gir en ca. 40 m lang 

vegg, som deretter utvides 8 m mot sydøst. 

Etappe 3: Bruddkanten mot øst og mot sør utvides ytterligere 30 m mot hhv. sør-

sørøst og sør-sørvest til uttaksgrensen. 

 

 



Planbeskrivelse for detaljregulering av Svahøa Skiferbrudd Side 19 av 22 
 

 

Deponi/mellomlagring 

Det planlegges et midlertidig deponi av skrotmasser nordvestre del av bruddene. 
Denne massen vil fortløpende benyttes til å fylle igjen bruddene fra vest og i samme 
retning som vi driver bruddet. Jord og overdekningsmasser vil bli deponert i overkant 
av eksisterende brudd (sør – vest på kartet) 

        

Lagring 

Lagring av blokker og ferdig produkter foregår nordenden av bruddene langs 
adkomstveiene.   

 

Bebyggelse 

Bebyggelsen i Svahøa består av et lager (en trailerhenger), garderobe / spise 
container og en flyttbar sanitær container.  Disse er lokalisert nordvestlig hjørne av 
uttaksområdet ved vei. 

Det er også et lager for eksplosiver (Det foreligger godkjenning fra DSB datert 
21.05.14 og gyldig til 24.10.17). Dette lageret består av to containere på et eget 
inngjerdet området sør for eksisterende brudd (Kartkoordinat nord: 69368437, øst: 
218712) 

 

Istandsetting og sikring  

Området er sikret ved hjelp av bom og skilting.  

Det settes opp et midlertidig gjerde langs planlagt bruddkant etter etappe 1 for 
søndre brudd og etter etappe 2 for nordre brudd.  Ved utvidelse av bruddene flyttes 
dette gjerdet også rundt denne etappen. 

Veier som ligger inn mot bruddet sikres med steinblokker. 

Sikring ved sprengning er beskrevet i egen sprengningsplan som er beskrevet i 
internkontrollen for Oppdal Sten. 

 

Bruddet planlegges avsluttet oppfylt til eksisterende nivå.  Dette planlegges ved å 
fylle bruddet igjen etter hvert som driften flyttes i sør-østlig retning.  Etter oppfylling 
legges det på jord og overdekningsmasser, og hele området tilbakeføres som LNFR.  

Brakker og infrastruktur fjernes. 

Det utarbeides egne kart og profiler for avslutning. 

 

Driftsplan  

Øvrige detaljer om driften og uttaket fastsettes i driftsplanen, denne skal til enhver tid 
være godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.    

 

b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg/ driftevei.  



Planbeskrivelse for detaljregulering av Svahøa Skiferbrudd Side 20 av 22 
 

 

 
Veien til Svahøa tar av fra FV 512 og i en sør vestlig retning mot Svahøa.  Veien er 
sperret med en låst bom før man kjører inn i skiferuttaksområdet. Veien følger på 
østsiden av nordre brudd og øverst i søndre brudd ved lageret for eksplosiver. 

 
Det etableres midlertidige driftsveier på de pallene hvor en til enhver tid driver.  Dette 
er veier som blir etablert og sanert fortløpende. 
 

c) Grønnstruktur  
Området skal fungere som buffer til landskapet rundt bruddet, og skal fremstå som 
grønt og vegetasjonskledd. Det skal legges vekt på bevaring av eksisterende 
vegetasjon. Det skal ikke foregå uttak eller varig lagring av masser innenfor området.  
Etablering av sikringsgjerder er tillatt dersom dette anses som nødvendig. 

 

 

d) Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
I dette området skal det ikke gjøres terrenginngrep, og det skal ikke deponeres 
masser innenfor formålet. Etablering av midlertidige anleggsveier er tillatt.  

 

10. ROS-tema eksisterende situasjon 
Det er utarbeidet en Ros – analyse. Denne følger vedlagt og det vises til den i sin 
helhet.  

 
Her inntas bare konklusjonen fra denne analysen:  

Det er få konflikter med naboer og lokalbefolkning generelt. Det som i størst grad berøres er 
friluftslivet sommerstid og interessene til de som driver reindrift.   

 
Som analysen over viser vil det ved mineralutvinning alltid være problematikk knyttet til 
forurensning, spesielt støy, støv og avrenning. For Svahøa sin del er problematikken knyttet 
til dette mindre, da det er fravær av elementer som typisk tar skade av slik forurensing. 
Det har vært drift her over tid, og uttakets karakter skal ikke endres, men området må 
avklares planmessig for at tiltakshaver skal få driftskonsesjon.  
 
Når det gjelder forholdet til reindriften er det klart at skiferdriften påvirker næringen negativt. 
Samtidig er det slik at det i en årrekke har vært sameksistens mellom rein og skiferdrift og på 
tross av nevnte negative effekter har Trollheimen Sitje gode slaktevekter, høy og stabil 
produksjon over tid, og tapstall som ligger på gjennomsnittet for området.   
 
Risiko tiltaket medfører for samfunnet rundt anses i det store og hele som akseptabel og det 
skal, når de nevnte avbøtende tiltak er gjennomført, ikke medføre vesentlige negative 
konsekvenser for andre enn reindriftsnæringen.    
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11. Konsekvensutredning  
Det ble for tiltaket ikke ansett som nødvendig å utarbeide en konsekvensutredning.  

Etter oppstartsmøtet ble det utarbeidet en evaluering av behovet for KU for tiltaket 
hvor argumentasjonen i grove trekk gikk ut på at; det at bruddet nå blir underlagt 
regulering ikke medfører faktiske endringer fra slik situasjonen er i dag. Det har 
foregått virksomhet i bruddet i flere tiår og reguleringen fører ikke med seg endringer 
i driftsopplegget. Videre fremheves det at fortsatt virksomhet ikke kan synes å bringe 
på banen noen nye virkninger for samfunn og miljø. Konsekvensutredning vurderes 
som unødvendig.  

Fylkesmannen og Sametinget mente likevel at KU var nødvendig. Etter høringsfristen 
ble det i en epost-utveksling med Oppdal Kommune holdt fast ved at KU anses som 
unødvendig fra kommunens side. Det ble understreket at de tema Fylkesmannen og 
Sametinget fremhevet bør få ekstra oppmerksomhet gjennom planbeskrivelse og 
ROS.  

Norut v/ Inge Even Danielsen og Jan Åge Riseth har skrevet en konsekvensanalyse 
for reindrifta i Trollheimen. Denne følger vedlagt og er omhandlet i Ros – analysen.  

 

12. Avsluttende kommentar 
Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende dokumenter. Disse følger vedlagt.  

 

13. Vedlegg 
 

1. Plankart  
2. Planbestemmelser  
3. Plankart  
4. Sjekkliste for Ros – analyse  
5. Ros – Analyse 
6. Notatet vedr krav til KU  
7. Støyutredning  
8. Konsekvensanalyse for reindrifta i 

Trollheimen.  
9. Høringsuttalelser  

 


