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1 Innlending 
 

I plan og bygningsloven § 4- 3 fremgår følgende;  

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 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.” 

Erfaring viser at å forebygge uønskede hendelser krever en bevissthet om risiko og 
sårbarhet tidlig i planprosessen. Dette er grunnlaget for at det i alle plansaker skal utarbeides 
en ROS- analyse som skal følge de øvrige plandokumentene.  

Denne ROS – Analysen gjelder for Solberg Steinbrudd og det vises til planbeskrivelsen for 
nærmere orientering om bakgrunn og formål med planarbeidet 

 

2 Metode 
 

Arbeidet med ROS analysen er delt inn i 2. Den første delen består i å indentifisere de 
forhold som er aktuelle for planen. Dette gjennomføres ved at forhold kvitters ut ved et nei i 
sjekkliste, se vedlegg. De forhold som ikke er aktuelle blir ikke en del av den videre ROS 
analyse.  

Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv ”Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging1” (rev. jan 2011). Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk 
vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og 
hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av 
planen. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i:  

 

Meget sannsynlig 
(4) 

Kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert 
år 

Sannsynlig (3) 
Kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og 
en gang hvert 10. år 

Mindre sannsynlig 
(2) 

Kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 
50. år 

Lite sannsynlig (1) 
Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer 
mindre enn en gang hvert 50. år 

 

                                                

1 http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf 
 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i følgende kategorier:  

.  

 

 Liv /Helse  Miljø  
Skade på eiendom, 
forsyning m.m. 

Ubetydelig/ufarlig 
(1) 

Ingen personskader 
miljøskader, kun 
mindre forsinkelser;  

Ingen 
miljøskader, kun 
mindre 
forsinkelser 

Systembrudd er 
uvesentlig/midlertidig. 
Ikke behov for 
reservesystemer 

Mindre alvorlig/en 
viss fare (2) 

Ingen eller få/små 
personskader 

Ingen eller 
få/små 
miljøskader 

Systembrudd kan føre til 
skade dersom 
reservesystem/ 
alternativer ikke fins. 
Omkostninger opp til 
NOK 3 millioner. 

Alvorlig/farlig (3) 

Inntil 4 døde og /eller 
få men alvorlig 
(behandlingskrevende) 
personskader 

Større skader på 
miljøet med opptil 
10 års 
restaurering 

System settes ut av drift 
over lengre tid (flere 
døgn). Omkostninger 
opp til NOK 30 millioner. 

Meget 
alvorlig/meget 
farlig (4)  

Under 25 døde 
og/eller inntil 10 farlige 
skader, mange 
alvorlige og lettere 
skader.  

Alvorlige skader 
på miljøet med 
opptil 25 års 
restaurering. 

Systemer settes ut av 
drift over lengre tid; 
andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 
Omkostninger opp til 
NOK 500 millioner. 

Katastrofalt (5) 

Over 25 døde og/eller 
mer enn 10 farlige 
skader og et stort 
antall andre skader. 

Meget alvorlige 
og omfattende 
skader på miljøet 
med over 25 års 
restaurering. 

Hoved- og avhengige 
systemer settes 
permanent ut av drift. 
Omkostninger over 
NOK 500 millioner. 
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2.1 Beregning av risiko  
 

Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Meget 
alvorlig/ meget 
farlig 

5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig 

   
 

 

3. Sannsynlig      

2. Mindre 
sannsynlig 

   
 

 

1. Lite 
sannsynlig 

   
 

  

De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at 
risikoverdier kan ha forskjellig farge avhengig av graden av konsekvens og/eller 
sannsynlighet. 

 
For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må 
utføres risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn 
sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. 
Det kan også lages bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god 
nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng 
med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at 
eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan planlegges.  

 

Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal 
være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig. 

 
Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere 
risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske 
vurderinger. 
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3 Identifikasjon av uønskede farer og hendelser 
 

3.1  Sjekkliste 
Det er utarbeidet en sjekkliste for å avgrense hvilke forhold som er aktuelle. Dersom et 
forhold ikke er relevant for planen, vil den ikke bli videre analysert i denne rapporten. 
Sjekklisten er vedlagt dette dokumentet.  

 

3.2  Oversikt over uønskede farer og hendelser  
Hendelse / 
Situasjon 

Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak 

Naturrelatert risiko 

Er planområdet utsatt for 
risiko som: 

Ja / Nei 1 - 4 1 - 5 Farge  

- Overvann / 
vanninntrenging 

Nei 3 1  Kan være utsatt for 
smeltevann fra snø og is. Kun 
sommerdrift, og da er ikke 
dette et aktuelt problem..  

- Radon Ja 2 1  Registrert med moderat til liten 
konsentrasjon av radon i 
grunnen. Ikke aktuelt som 
byggegrunn. Se eget avsnitt. 

- Ekstreme Snømengder  Nei     Ikke relevant, da det ikke er 
drift i området på vinterstid.   

- Avrenning Ja 3 1  Uttaket medfører at man 
avdekker områder som har 
vannbærende egenskaper. 
Ikke snakk om enorm 
avdekking. Økningen i 
avrenning som følge av dette 
antas å være marginal. 

- Endret 
terrengformasjon  

Ja 4 1  Uttak vil medføre en varig 
endring av terrenget.   

 

 

 

 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak 

Virksomhetsrelatert risiko 

Er planområdet i fare pga. 
risiko som: 

Ja / Nei 1 - 4 1 - 5 Farge  
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- Lagringsplasser for 
farlige stoffer (industri, 
bensinstasjoner) 

Ja 3 2  Oppbevaring av 
petroelumsprodukter skjer i 
egnede tanker. Oppbevaring 
av sprengstoff i lukket og 
inngjerdet container. 

-Trafikkulykker/ 
Anleggstrafikk 

Ja 2 (3) 2 (3)  Tungtrafikk er alltid en risiko. 
Skiferbruddet og 
adkomstveien er oversiktlig 
og utgjør liten fare.  

- Påkjørsel av myke 
trafikanter 

Ja  1 4  Lite trafikk av myke 
trafikanter,  

 

 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak 

Beredskapsrelatert risiko 

Er området utsatt for 
risiko knyttet til 
beredskap og 
infrastruktur: 

Ja / Nei 1 - 4 1 - 5 Farge  

- Gressbrann/skogbrann  Ja 2 2  Faren for skog og gressbrann 
er liten.  

- Utrykningstid for 
brannvesen  

ja 1 2  Brannbiler er lokalisert i 
Oppdal ca. 30 min unna i 
normal hastighet med bil. 
Innenfor de krav som stilles til 
områder utenfor tettsteder 
etter forskrift om organisering 
og dimensjonering av 
brannvesen   

- Manglende alternativ 
vegforbindelse 

Ja  1 3  Kun adgang via privat Svahøa 
veien. Kan være kritisk ved 
akutte situasjoner som 
eksempelvis skader ved 
uttaksområdet.  

 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak 

Infrastruktur 

Vil planen utgjøre en 
risiko for eksisterende 
infrastruktur som: 

Ja / Nei 1 - 4 1 - 5 Farge  

- Vannledninger/ 

Overvannledinger/ 

Spilvanneldeninger 

Nei    Ikke innlagt vann. Vann som 
benyttes i området medbringes 
i tanker.   

- Veier/gang og sykkelsti Ja  1 1  Omtrent tilsvarende mengde 
tungtrafikk som i dag. Det er 
forventet samme mengde 
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uttak. Ikke fastboende som blir 
berørt om vei 
ødelegges/stenges. Ikke 
gangvei i området.  

Transport av farlig gods  Ja  1 3  Det vil foregå transport av 
sprengstoff til og fra 
planområdet. Dette vil bli 
håndtert av sertifiserte fagfolk 
innenfor gjeldende 
sikkerhetskrav. 

 

Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak 

Støy og forurensing 

Kan tiltaket medføre: Ja / Nei 1 - 4 1 - 5 Farge  

- Luftbåren støy Ja  3 1  Støysone beregning 
gjennomført. Følger vedlagt. 
Se eget avsnitt for 
oppsummering   

- Vibrasjoner Ja 1 1  Vil nesten ikke forekomme, kun 
ved sprengning. Benyttes 
svært små ladninger ved uttak 
av skifer. Les eget avsnitt 

- Forurensing av luft Ja 3 1  Støv, i brudd og langs veinettet  

- Forurensing av grunn Ja  3 2  Oppbevaring av 
petroleumsprodukter. Ny 
maskinpark  

- Forurensing av sjø, 
vassdrag  

 1 2  Det er ikke noen registrert 
grunnvannsforekomst ei heller 
potensial for dette under 
uttaket. Det er for stor avstand 
til Langtjønna at det er fare for 
forurensning  

 

Sårbare objekter Aktuelt? Sanns
. 

Kons. Risiko Kommentar tiltak 

Vil planforslaget påvirke 
sårbare objekter i 
nærområdet som: 

Ja / Nei 1 - 4 1 - 5 Farge  

- Viktige naturområder: 
(biomangfold) 

Ja  1 1  Foruten fjellrype/lirype og 
gråtrost er det lite registrerte 
forekomster fra naturbasen til 
miljødirektoratet 

-Sårbar 
Flora/fauna/Rødlistearter  

Ja  1 1  Fjellrype og lirype 

- Beiteområder tamrein Ja  3 2  Se egen rapport fra Norut 
(Følger vedlagt i sin helhet) 
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- Viktige friluftsområder Ja 3 2  Eget avsnitt nedenfor  

 

4 Analyse av risiko og forslag til avbøtende 
tiltak 

 

4.1 Grunnforhold, stabilitetsforhold, rasfare 
 

Det foreligger ikke kvikkleiersoner i eller rundt planområdet, og området ligger langt over 
marin grense.   

Fra planområdet og opp mot toppen av fjellet Svahøa er det bratt og på NVEs 
aktsomhetskart er det for et område rett utenfor planområdet registrert aktsomhetsområde 
for snøskred.  

Dette er ikke problematisk for driften eller personer som arbeider i bruddet, da det vinterstid, 
på grunn av store mengder snø, aldri er drift i bruddet. Det er foreslått at det kun er drift i 
Svahøa bruddene i perioden 20 mai – 1. november.   

Da det ikke er drift i de perioder hvor ras kan skje vurderes risiko som akseptabel.  

 

4.2 Radon  
 

På NGUs aktsomhetskart for radon er området registrert med aktsomhet «moderat til lav». 
Kvartsskifer forventes å ha lavt innhold av radon. De konsentrasjoner som eventuelt 
foreligger er vurdert til ikke å være til fare, da man er ute i friluft. Konsentrasjonen av radon i 
skiferbergarter er av størrelsesorden 10-120 bq/kg. Ifølge EPD er det ikke noe i 
mineralsammensetningen i skiferbergartene i Oppdal som skulle tilsi høyt potensiale for 
radon.  

Det skal ikke oppføres bygninger for varig opphold på området og eventuelle forekomster av 
radon er derfor ikke av betydning.   

Risiko vurderes som akseptabel  

 

4.3 Skog/gressbrann 
Uttak av skifer innebærer bruk av mindre sprengladninger og arbeid med større maskiner, og 
man kan ikke utelukke at det oppstår brann eller gnister fra disse maskinene. Innenfor 
skiferbruddene og i sonen 10-15m utenfor, er vegetasjonen fjernet.  Skogbrannfaren vil 
derfor være avgrenset til buffersonen og omkringliggende terreng. Maskinparken til 
tiltakshaver er relativ ny, og maskinene oppfyller dagens sikkerhetskrav. Maskinene vil i all 
hovedsak benyttes innenfor uttaksgrensen, hvor det er svært lite brennbart materiale, for det 
meste stein. Det vil derfor kun oppstå brann i skog og gress dersom det skjer en ulykke 
samtidig som det er vind og tørt i området.  

Tiltakshaver har HMS rutiner som gir retningslinjer for hvordan ansatte skal handle dersom 
det skulle oppstår brann. Se avsnitt om Brannvesen for nærmere informasjon om 
utrykkingstid 
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Risiko vurderes som akseptabel 

4.4 Utrykningstid for brannvesen 
Forskrift om innsatstid lister blant annet opp krav for utrykningstid. Utenfor tettsteder er dette 
kravet satt til 30 min. Det er ca. 27 km til Oppdal Brannstasjon: Dette gir en beregnet 
utrykningstid på ca. 34 min. (Det er lag til grunn at utrykkingen skjer i fartsgrensen, reelt vil 
det gå noe fortere).  

 

4.5 Endret terrengformasjon 
Skiferbrudd medfører at naturlig terreng fjernes der selve driften pågår. I tillegg er det veldig 
mye av massene, ca 80 % som ikke kan benyttes. Disse massene deponeres på stedet, og 
også denne deponeringen bidrar til at terrenget endres.  

Uttaket medfører at terrenget sør og øst for dagens brudd senkes betraktelig, samtidig som 
at vestre del av planområdet fylles opp med skrotstein. Når skiferdriften er avsluttet vil 
bruddet delvis bli fylt opp av skrotstein. På sikt vil bruddet og skrotmassetippene bli 
revegetert.     

Skulle uvedkommende komme inn i bruddet kan det potensielt medføre skade, da det er 
bratte kanter og uoversiktlige områder. Avbøtende tiltak vil derfor være å hindre 
uvedkommende i å ta seg inn i bruddet, samt å sette opp gjerder/sperringer der dette er 
nødvendig. Sikringstiltak er gjennomført. 

Etter gjennomføring av avbøtende tiltak vurderes risiko til å være akseptabel.    

 

4.6 Industrianlegg 
Uttak av skifer innebærer håndtering av sprengstoff, anleggsmaskiner og lastebiler. Ved 
håndtering av slike maskiner kan det oppstå ulykker. Innenfor anleggsområdet vil det kun 
oppholde seg mellom 2-5 personer. Den største potensielle faren er ulykke i forbindelse med 
feil håndtering av sprengstoff.  Det skal derfor være et minimum av personer innenfor 
anleggsområdet ved sprenging. Arbeid med sprengstoff blir utført av tiltakshaver selv. 
Bedriften innehar nødvendig kompetanse og de ansatte som håndterer sprengstoff er 
sertifisert til bruk av dette. 

Videre er det utarbeidet HMS rutiner for føring av anleggsmaskiner, og det blir gjennomført 
opplæring.  

Risiko vurderes som akseptabel  

 

4.7 Lagerplass for farlige stoffer 
For å unngå unødvendig transport av sprengstoff er det allerede tilrettelagt for god og sikker 
lagring av slike stoffer ved bruddet som tilfredsstiller krav til rom for lagring etter 
eksplosivforskriften §37. Port er låst og containere bardunert for å tåle sterk vind.  

 

Øvrige stoffer, som drivstoff, olje og kjemikalier og andre petroleumsprodukter blir lagret 
forsvarlig i containere egnet for dette. Det inntas bestemmelser om dette i 
planbestemmelsene.  

Risiko vurderes som akseptabel.  
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4.8 Trafikkulykker og anleggstrafikk og forholdet til myke trafikanter.  
Fra skiferbruddet er det en privat vei på ca 7,5 km ned til fv 512, Nerskogveien. Derfra er det 
ca 21 km til Oppdal sentrum og E6   

Der er ikke planlagt noe økning i årlig uttaksmengde, men en utvidelse av bruddet, slik at 
ressursen kan utnyttes i sin helhet Reguleringen sikrer drift i bruddet og tilgang på ressursen 
i lang tid fremover.  

Det er ingen fastboende i området, og det er generelt lite trafikk av myke trafikanter i 
nærheten av planområdet. Det er ikke registrert ulykker i området og det er ikke forventet at 
reguleringen av skiferbruddet skal endre dette.  

Det er i sommerhalvåret noe biltrafikk med turgåere inn til bruddet. Tiltakshavers ønske var, 
for å lede turgåerne utenom selve bruddet, å etablere en ny parkeringsplass som turgåerne 
kan benytte. Her var planen at skilting til tursti skulle være tydelig. 

Basert på uttalelsene fra NORUT når det gjelder reinbeite og den negative påvirkningen 
alminnelig ferdsel har for reinen, kan tiltakshaver gå bort fra planer om økt tilrettelegging for 
turgåere. Det gjøres likevel oppmerksom på at tiltakshaver er positiv til å etablere en slik 
parkeringsplass dersom Oppdal kommune skal ønske dette.  

  

Risiko vurderes som akseptabel.  

 

4.9 Manglende alternativ vegforbindelse 
 

Ned til krysset mellom Svahøvegen og Langtjønnvegen er Svahøvegen eneste vei bort fra 
planområdet. Dette er riktignok ingen lang strekning, og de landskapsmessige formasjonene 
gir liten sannsynlighet for ras som kan stenge veien akkurat her. Det som eventuelt kan 
sperre av veien er fastkjørte biler o.l. Derfor er det viktig med kontinuerlig vedlikehold av 
veien. Gode HMS-rutiner ved bruddet vil også hindre situasjoner hvor tilgang på 
fremkommelighet er akutt. 

Risiko vurderes som akseptabel. 

 

4.10 Transport av farlig gods 
Ved sprengningsarbeid vil det bli fraktet sprengstoff til steinbruddet. Sprengstoffet blir 
håndtert av en ekstern leverandør, med sertifikat ADK og ADR, samt følge de retningslinjer 
som følger av trafikksikkerhetshåndboken kapittel 4.282. Det vises for øvrig til pkt 4.7 om 
lagring av sprengstoff.  

 

4.11 Luftbåren støy 
I forbindelse med planarbeidet er en simulering og analyse støysituasjonen ved 
gjennomføring av tiltaket utført. Dette spesielt med tanke på friluftslivet.  Støyutredningen 
følger som eget vedlegg.  Her inntas en kort orientering.  

                                                

2 http://tsh.toi.no/doc700.htm 

http://tsh.toi.no/doc700.htm
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Utredningen er gjennomført med utgangspunkt i T-1442/2012, «Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging» og forurensningsforskriften kap. 30. 

Resultatene fra utredningen viser at ingen av fritidseiendommene øst for bruddet, langs 
Langtjønna vil få overskridelse av grenseverdiene for støy etter forurensningsforskriften. 
Videre vil turstien opp til Svahøa på østsiden av bruddene være relativt godt skjermet mot 
støy og vil for det meste av strekningen oppleve lydnivå under 40dB som defineres som stille 
område. Lyden brer seg lengst nedover fjellsiden mot nord og nordvest. Her vil 
døgnekvivalent lydnivå Lden 40db kunne oppleves helt ut til en avstand på 800m fra bruddet.  

I reguleringsplanen settes det inn driftstider hvor en har tatt hensyn til beregningene i 
støysonekartet.  Det gjøres oppmerksom på at det kun er i sommerhalvåret at det foregår 
virksomhet i bruddet. For ferdsel på ski og ved utøvelse av andre vinteraktiviteter vil det 
derfor ikke være knyttet ulemper til støy.  

Driftstider i sommerhalvåret; fra 20 mai - 1. november  

Mandag – fredag 07.00 – 19.00, full drift  

Av hensyn til friluftsliv og hyttebebyggelse er det ikke drift i bruddet lørdager, og heller ikke 
på søndager og bevegelige helligdager  

 

Risiko vurderes som akseptabel  

 

4.12 Vibrasjoner 
Uttak av skifer benytter mindre sprengladninger enn ved annen fjellsprengning. Rystelser vil 

kun forekomme rett i nærheten av salven, men selve smellet vil kunne høres på lenger 

avstand. Likevel vil salver bli varslet med lyd, i tillegg er området merket med skilt.  

Risiko vurderes som akseptabel.  

 

4.13 Forurensning av luft, støv 
Det vil alltid være knyttet støvproblematikk til mineralutvinning. Ved behov vil utslipp av støv 
bli kontrollert. Viser det seg at utslipp av støv overskrider grenseverdier satt i 
forurensningsloven med forskrifter må avbøtende tiltak gjennomføres umiddelbart. 
Bestemmelser om dette tas inn i planbestemmelsene.  

Eventuelle målinger vil bli gjennomført og analysert i tråd med bestemmelser gitt i NS 4852.   

Sett i forhold til referansealternativet/0- alternativet (slik området er i dag) vil ikke tiltaket 
medføre noen endring her, da det er allerede foregår virksomhet av samme karakter i 
området.  

Den største støvkilden ifm. tiltaket, er grusveiene inne i bruddet og ut av bruddet. De fineste 
partiklene på grusveien virvles opp av vind og kjøretøy som passerer. Selve uttaket og 
bearbeidingen av skifer genererer lite støv i forhold, da det ikke foregår noe knusing av 
steinen. 

Avbøtende tiltak for støvflukt på tørre dager er vanning. I tillegg til vanning kan klorkalsium 
benyttes på de interne driftsvegene. Begge disse tiltakene har bransjen erfaring med fra 
andre uttak og det er effektive og lite kostbare tiltak.  

Med avbøtende tiltak som vanning av masser, vurderes risiko som akseptabel.  
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4.14 Forurensing av grunn/vassdrag og avrenning.   
Utvinning av mineraler Lekkasjer fra disse maskinene/bilene kan føre til forurensning av 
grunn og avrenning. Tiltakshaver er en profesjonell driver. Maskinparken er av relativ ny dato 
og lekkasjer er det lite av i bedriftens øvrige anlegg.  

Petroleumsprodukter på tiltaksområdet oppbevares allerede i tanker som er egnet for dette 
og som forhindrer avrenning til grunnen dersom lekkasje mot formodning finner sted.  

Det vil i planbestemmelsene inntatt regler om kravene til oppbevaring av slike produkter.   

Avrenning med finstoff kan tenkes fra området og ut i terrenget. Riktignok i liten skala da 
uttak av skiferblokker frembringer lite finstoff.  

Det er ikke noen registrert grunnvannsforekomst ei heller er det potensial for dette under 
uttaket. Videre er det heller ingen bekker eller lignende i en slik nærhet at det vil kunne bli 
påvirket av virksomheten. Avstanden til Langtjønna er såpass stor at det ikke eksisterer fare 
for forurensning som følge av avrenning. 

Risiko vurderes som akseptabel. 

 

4.15 Kulturminner og samiske kulturminner 
Fylkeskommunen har etter varsling av planoppstart kommet med følgende uttalelse; «Så vidt 
vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner 
innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å være relativt 
liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.»  

Dersom man likevel skulle komme finne kulturminner vil ansvarlig myndighet bli varslet 
umiddelbart.   

I forbindelse med planoppstarten kom det krav fra sametinget om at området måtte 
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 hhv 150 og 350m V for planområdet.  

Den generelle aktsomhetsplikten vil bli satt inn i planbestemmelsen.  

Risiko vurderes som akseptabel.  

 

4.16 Biologisk mangfold, sårbar flora/fauna/rødlisteart. 
Det er gjort søk i Gårdskart/Kilden og Miljødirektoratets naturbase, og det ble i 2012 
registrert grupper med fjellrype og lirype på et punkt ca. 400 meter fra dagens uttak. Fjellrype 
og Lirype er en nær truet art.  

Rypa er ikke stedfast. Den forflytter seg fra tid til annen med bakgrunn i egne preferanser. 
Det er dermed antatt at tiltaket vil ha minimalt å si for rypene som er observert i området 
foruten, at arealene bruddene befinner seg på er arealer uttatt av rypas mulighetsområde for 
oppholdssteder.  

 

4.17 Landbruk, beite for sau  
Området rundt dagens brudd er et viktig beiteområde for sau. Utover dette er ikke området 
egnet for skog eller landbruk.  

Bruddene ligger innenfor Gjevillvassdalens beitelags grenser.  
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Da det i en årrekke allerede har vært tilsvarende virksomhet i området, er det ikke forventet 
noen endring for beitemulighetene. Sau og skiferdrift har i en årrekke hatt sameksistens, og 
det skal ikke være noe i veien for at dette fortsetter.  

Beitelaget er varslet om at planarbeidet er igangsatt, det er ikke mottatt noen uttalelser fra 
laget.  

Når det gjelder dyrs sikkerhet er dette viktig og detaljer rundt sikring av bruddet vil bli tatt inn 
som en del av uttakets driftsplan som skal godkjennes av direktoratet for mineralforvaltning.   

 

4.18 Friluftsområder 
Det er ikke registrert pilegrimsled eller statlig sikret friluftsområde i nærheten av planområdet.  

I regi av friluftskartleggingen i Oppdal kommune er området registrert som svært viktig. Det 
er mange stier, fiskevann og skiløyper i området. Svahøvegen er den del av stamløypenettet, 
og det prepareres skiløyper her vinterstid.  

 

For oversiktens skyld har vi satt opp denne oversikten;  

Problemstilling Vurdering 

Ligger tiltaket innenfor kartlagt 

friluftsområde 

Ja, kartlagt som store turområder med 

tilrettelegging 

Verdivurdering av friluftsområde Svært viktig 

Berører inngrepet overordnede 

turruter 

Nei, hovednettet av DNT’s merkede 

sommer og-vinterløyper går via 

Gjevilvasshytta 

Skiløyper Bruddet er uten drift vinterstid og dekket 

med snø, som gjør at skiløype langs 

østsiden av Langtjønna, ikke påvirkes. 

Svahøvegen er preparert for skigåing 

vinterstid når det ikke er drift i bruddet.  

Sommerstier Bruddet sjenerer den umerkede, men 

hyppig besøkte fottur fra bommen opp til 

Svahøa, via grusveien.  

Skiferdriften bidrar til å tilgjengelig-gjøre 

området for turgåere med at Svahøgvegen 

brøytes og vedlikeholdes 

Utgjør skiferbruddet en fare for 

ferdselen i området 

Gjerder hindrer ferdsel på bruddkant. Ved 

det usannsynlige tilfellet av store 

snømengder som dekker gjerdene og 

spesielle lysforhold, kan bruddkanten 

likevel komme brått på for en skiløper i stor 

fart ned fjellet.  
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Fiskemulighetene  Det er ingen grunn til å tro at drift av 

skiferbrudd påvirker fisket eller 

mulighetene til å fiske i området.  

 

Ihht. Veilederen Vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III i forskriftene om 

konsekvensutredninger, vurderes skiferbruddet å ha vesentlig virkning på friluftslivet, fordi 

bruddet ligger i område verdsatt som særlig viktig friluftsområde. Den største negative 

konsekvens er den visuelle sjenansen i form av det åpne såret i landskapet.  

 

I praksis utgjør likevel skiferbruddet, ingen hindring for friluftslivet, det bidrar faktisk til bedre 

tilgjengeliggjøring av turområdet rundt Svahøa, ved at Skiferbruddet opprettholder et godt 

vedlikeholdt grusvei. 

 

Tiltakshavers ønske var, for å lede turgåerne utenom selve bruddet, å etablere en ny 
parkeringsplass som turgåerne kan benytte. Her var planen at skilting til tursti skulle være 
tydelig. 

Basert på uttalelsene fra NORUT når det gjelder reinbeite og den negative påvirkningen 
alminnelig ferdsel har for reinen, går tiltakshaver bort fra planer om økt tilrettelegging for 
turgåere. Det gjøres likevel oppmerksom på at tiltakshaver er positiv til å etablere en slik 
parkeringsplass dersom Oppdal kommune skal ønske dette.  

 

Når det gjelder støy, dette er kartlagt og det vises til rapporten som følger vedlagt.   
 

Tiltakets påvirkning på friluftslivet i den begrensede driftsperioden, anses som akseptabel. 
For folkehelsen og friluftslivet er det en stor fordel at det ikke er virksomhet i bruddet helg og 
andre helligdager.  

 

4.19 Trollheimen Landskapsvernområde  
I umiddelbar nærhet til planområdet ligger Trollheimen naturlandskapsvernområde. Området 
som i kommuneplanens arealdel som er avsatt til råstoffutvinning grenser til dette 
verneområdet.  

I forskrift av 1987fremgår følgende som formål med verneområdet;  

«Føremålet med vern av Trollheimen landskapsvernområdet er å ta vare på eit særmerkt og 
vakkert fjellområde med skog og seterdalaer og eit rikt plante- og dyreliv»  

 
Da det allerede har vært skiferdrift i området over tid, vil ikke det at området nå reguleres 
endre områdets karakter og det vil heller ikke påvirke landskapsvernområdet.   

  

4.20 Reinbeite og samiske interesser  
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 
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reinbeitenæringen 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 forsker Jan Åge Riseth i NORUT tidlig oktober 2017, som igien 
engasjerte Inge Even Danielsen til å befare området og innhentet opplysninger fra lokale 
reindriftssamer i løpet av vinteren. Riseth og Danielsen har i samarbeid forfattet en 
omfattende konsekvensanalyse for reindrifta i Trollheimen, som ble ferdig oktober 2018. 
Rapporten følger vedlagt, og det vises til denne i sin helhet.   

Mandatet til konsekvensutredningen ble utvidet til å også vurdere andre inngrepseffekter 
som hyttebygging og ferdsel, da det er de samlede virkningene for reindrifta som teller.   

Det bør også nevnes at analysen ikke har kunnet legge dagens situasjon til grunn som 
nullalternativ siden skiferdrifta allerede er utvidet noe de siste årene. Situasjonen beskrevet i 
2010 er derfor lagt til grunn som et slags nullalternativ i analysen.    

Det mest sentrale funnet i rapporten, er at reinsdyrene trekker tidligere bort fra vårbeitene 
rundt Grøna enn de har gjort før, et området som har stor verdi ut i fra kriterier for bla. 
beiteverdi og bruksfrekvens. Det er observert de siste årene at dyrene trekker ned mot 
Nerskogen og over til Grythattenområdet allerede på tidlig-sommeren. Det at de begynner å 
beite på området som bør spares til senere på høst-vinteren, før de har spist ferdig på 
vårbeite rundt Grøna, er en ubalanse i beitebruk som også medfører reineierne merarbeid.  

Begge disse effektene ansees som store negative effekter. Organisert flytting blir også 
forstyrret, men denne forstyrrelsen vurderer vi i seg selv til middels stor negativ effekt. 
Totalt vurderer vi gjenopptakelsen og utvidelsen av skiferdrifta som en effekt av stor 
negativt omfang for reindrifta. 

 

 

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 
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Nedenfor vil vi prøve å gi et kort bilde av innholdet i rapporten, og når det gjelder avbøtende 
tiltak vil dette bli kommentert fra tiltakshavers side.  

Her er deler av sammendraget i rapporten;  

Trollheimen Sijte driver reindrift med basis i egen lov (Trollheimenloven). Skiferbruddet 
ligger i et kjerneområde for reindrifta i barmarksesongene, og særlig om våren og høsten. 
De permanente konsekvensene for reindrifta av foreslåtte tiltak vurderes som stort 
negative. Tålegrensen for nye inngrep og forstyrrelser kan være overskredet.  
Utredningen anbefaler at det i tilfelle konsesjon og regulering innvilges, skjer på vilkår av at 
det iverksettes avbøtende tiltak  

 

Av rapporten følger det at området mellom Nonshøa, Svahøa og Tyrikvamlia i sør og 
Høghøa og Grønhøa i nord er et kjerneområde for reindrifta i Trollheimen og har stor verdi 
ut fra kriterier for både beiteverdi, bruksfrekvens og drifts- og funksjonsområder i reindrifta. 
 
Drift i Svahøabruddene har ført til reduksjon i både antall rein og brukstid for områdene på 
begge sider av Grøna. Driftsforstyrrelsene har ført til at trekket mot øst har begynt tidligere, 
dette medfører at reinen unnlater å beite på de beste beitene for årstiden og at beiter som 
bør spares til senere på høsten og vinteren blir beitet for tidlig.  Ubalansen i beitebruken er 
også uheldig for reineierne da det medfører et betydelig merarbeid.  
 
I rapporten konkluderes det slik; Begge disse effektene ansees som store negative 
effekter. Organisert flytting blir også forstyrret, men denne forstyrrelsen vurderer vi i seg 
selv til middels stor negativ effekt. Totalt vurderer vi gjenopptakelsen og utvidelsen av 
skiferdrifta som en effekt av stor negativt omfang for reindrifta.  

 
Videre er det i rapporten tatt opp at skiferdriften medfører støy og trafikk etter veien inn til 
skiferbruddet, og det nevnes at uavhengig av skiferdrift representerer Svahøveien negativ 
effekt for reindrifta i området, spesielt i helgene da hyttefolk og andre bruker området som 
utgangspunkt for fritidsaktiviteter. Ved kontinuerlig drift i skiferbruddet vil det bli daglig 
trafikk inn til anleggsområdet. På bakgrunn av dette er trafikkbelastningen vurdert til å ha 
middels stor negativ effekt.  
 

Turistforeningens tursti opp til Svahøa, starter fra Svahøveien, effekten er vurdert til middels 
stor negativ.  

Etter vegdirektoratets konsekvensvifte er den samlede konsekvensen for reindriften vurdert 
til stor negativ effekt.  

For å avbøte negative effekter foreslås følgende avbøtende tiltak:   

(1 ) Driftstid for skiferbruddet: 10.juli-10.oktober. Drift i skiferbruddet bør i størst mulig grad 
foregå i de deler av reindriftsåret hvor reinen bruker området minst og har andre alternativer 
til beitebruk. Det bør derfor ikke være virksomhet i området før etter at det har blitt grønt i 
fjellene vestover, og at varmen får reinen til å søke høyere i terrenget, normalt uti juli måned. 
Det er simler med kalv i kalvings- og pregingsfasen som har minst toleranse for forstyrrelser 
og det er større behov for å redusere aktiviteten i begynnelsen av sommeren enn hva det vil 
være i sprednings- og parringstiden fra august og utover. 10. oktober som sluttdato på 
perioden er valgt på grunn av at virksomhet i bruddet ikke skal komme i konflikt med samling 
til begynnende etterbrunstslakt. 

(2) Svahøaveien bør stenges med bom. Allmenn trafikk etter Svahøaveien vil også ha 
negativ effekt for reindrifta. Om mulig bør det også gjøres avtale med veilaget om at veien 
ikke skal åpnes før i juli. 
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(3) Plassering av parkeringsplass. Det bør det ikke anlegges parkeringsplass ved bommen. 
Eventuell parkeringsplass for privatbiler bør legges lenger ned i terrenget f.eks. ved 
Grovasætra. 

(4) Sperregjerde. Det bør oppføres et sperregjerde for strekningen mellom høyeste Skaret til 
Sørli og fra Skarvatnet og til Vognhildssætra for å forebygge for tidlig trekk til østsida av 
Nerskogveien, totalt ca. 8 km. 

(5) Avtale om møterutiner. Vi foreslår også at det opprettes avtale mellom Oppdal skifer og 
Trollheimen sijte om at partene skal holde årlige møter og/eller møtes hvis en av partene 
krever det slik at de kan drøfte eventuelle problemer som oppstår. 

(6) Evaluering. Vi foreslår også at partene evt. blir enige om at tiltakene evalueres etter 5 år, 
evt. dersom en av partene krever det. 

 

Tiltakshavers kommentarer  

Tiltakshaver ønsker å ivareta alle interesser i området, det være seg både friluftsinteresser 
og reindriftsnæringen. I tillegg er det slik at Oppdal stein driver med skifervirksomhet, og 
skifer fra Svahøa er ettertraktet, og for å unngå at det etter hvert blir importert skifer fra Kina 
eller andre land ønsker Oppdal stein å tilby det trønderske markedet kortreist skifer.  

På grunn av snø og lang vinter er tiltakshaver forberedt på kort driftssesong i Svahøa, og 
bedriften har tilpasset seg dette.  

Når det gjelder avbøtende tiltak har tiltakshaver følgende kommentarer  

1. Driftsperiode;På grunn av den korte barmarkssesong er driftsperioden i Svahøa 
skiferbrudd allerede kort,  og dette avbøtende  tiltaket er spesielt utfordrende for tiltakshaver. 
Det er ønsker om drift i bruddet så langt de klimatiske forholdene tillater dette, og det er satt 
opp driftsperiode  fra 20. mai til 1. november. Noen år er det så mye snø at en ikke kan 
igangsette drift så tidlig, og noen år vil en måtte stenge tidligere pga snø i fjellet.  

Å redusere driftsperioden med ca 2 mnd vil redusere produksjonen av skifer betraktelig og 
det vil kanskje ikke være økonomisk forsvarlig å fortsette uttaket av skifer i området.  

Videre er det slik at det i rapporten under tema Næringsøkonomi fremgår at Trollheimen Sitje 
har gode slaktevekter, høy og stabil produksjon over tid, og tapstall som ligger på 
gjennomsnittet for området. Dette må tale for at sameksistensen med den driftsperioden som 
har vært kan fortsette  

2. Stenging av Svahøaveien med bom. Dette er et veilag, og tiltakshaver må forholde seg til 
de avgjørelser som tas vedrørende veien. Synd om turfolks adgang til Svahøa skal bli 
redusert.  

3. Parkeringsplass; som nevnt tidligere var tiltakshavers ønske, for å lede turgåerne utenom 
selve bruddet, å etablere en ny parkeringsplass som turgåerne kan benytte. Her var planen 
at skilting til tursti skulle være tydelig. 

Basert på uttalelsene fra NORUT når det gjelder reinbeite og den negative påvirkningen 
alminnelig ferdsel har for reinen, går tiltakshaver bort fra planer om økt tilrettelegging for 
turgåere. Det gjøres likevel oppmerksom på at tiltakshaver er positiv til å etablere en slik 
parkeringsplass dersom Oppdal kommune skulle ønske dette.  

4. Sperregjerde, dette er foreslått utenfor det området som nå foreslås regulert, tiltakshaver 
har ikke avtale med grunneiere utover planområdet og har pr i dag ikke anledning til å 
gjennomføre dette.  

5. Gjennomføring av møter er helt i orden for tiltakshaver.  

6. Evaluering kan gjennomføres når en av partene ønsker dette.  
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4.21 Hytter i og utenfor planområdet  
Ved Langtjønna, ca 800 meter øst for planområdet ligger det et felt med spredt 
hyttebebyggelse.  

Adkomsten til hyttene er via Svahøveien. Uten skiferdrift ville det antakelig ikke har vært vei 
til hyttene, så sånn sett har skiferdriften gjort disse mer tilgjengelig.  

Når det gjelder støy vises det til støysoneberegningen i sin helhet.  

Innenfor plangrensen ligger det til sammen 4 hytter. Disse er oppført i forbindelse med 
skifervirksomheten, og disse brukes stort sett ikke. Den bruken som er, er i forbindelse med 
bruddet.  

En hytte er leid ut til andre. Hjemmelshaver er Oppdal bygdealmenning, vi har vært i kontakt 
med grunneier og de sier at det er usikkert om hytten skal bevares.  

 

 

5 Samlet vurdering av risiko 
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 stor og hele som akseptabel og det 
skal når de nevnte avbøtende tiltak er gjennomført ikke medføre vesentlige negative 
konsekvenser for andre enn reindriftsnæringen.    

 

 

Vedlegg;  

- Sjekkliste Ros -Analyse   
- Konsekvensanalyse for Reindrifta i Trollheimen( Norut)  
- Støyvurdering  
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