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1. RAMMEVILKÅR 

1.1 Driftsselskap 

Driftsselskap er Glømmen Eiendom AS. Kontaktpersoner er Kjell Håvard Glømmen og Trond Hildrum. 
 
Bergteknisk ansvarlig er Morten Nordal. 

1.2 Uttakssted og topografiske forhold 

Sjåenget steinuttak er et eksisterende masseuttak som ligger like ved rv.17 øst for Kvatningsmyra i 
Overhalla Kommune. Steinuttaket har adkomst fra Fv17. 
 

 
 

 Oversiktskart 

 
Steinuttaket er etablert i nedre kant av det barskogkledte åsen/høydedraget Kvatningfjellet, med 
grense mot Sjåengmyra i nordvest. Kvatningfjellet stiger i sør til høyeste punkt ca kote +193 moh. 
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 Flyfoto av eksisterende steinuttak. 

 
 

 
 3D-utsnitt av eksisterende steinuttak sett fra nordvest (fra kommunekart.com) 

 

1.3 Planstatus 

1.3.1 Kommuneplanens arealdel 

Gjeldende kommuneplanens arealdel er for perioden 2007 – 2019 vedtatt 26.06.2007.  
Se figuren nedenfor.Deler av reguleringsområdet (utvidelsen) ligger innenfor LNF området. 
Gjeldende reguleringsplan for steinuttak Sjåenget er vist som nr. 17. 
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 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.06.2007  

 
Arbeidet med revisjon av kommuneplanen pågår. Men planen er ikke vedtatt. 
 

1.3.2 Gjeldende reguleringsplan 

Eksisterende steinuttak omfattes av reguleringsplanen «Steinuttak Sjåenget» vedtatt 07.09.2009. 
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 Gjeldende reguleringsplan for eksisterende «steinuttak Sjåenget» vedtatt 07.09.2009.  
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1.3.3 Forslag til ny reguleringsplan 

Den nye planen vil omfatte eksisterende reguleringsplan «Steinuttak Sjåenget» vedtatt 07.09.2009 i 
tillegg til det nye området for utvidelse. Det gjelder ingen eksisterende reguleringsplaner i området 
for utvidelsene av området. 
 

 
 Forslag til ny reguleringsplan med utvidelse av Sjåenget steinuttak.  

 
Detaljreguleringsplan for «Sjåenget steinuttak – utvidelse», planid. 2018003, ble startet opp i 
september 2018. Planen er nå under behandling. 
 

1.4 Grunneiere og berørte naboer 

Planområdet omfattes av følgende eiendommer: 
 

Eiendom, gnr/bnr Eier 
1/1 Skogselskapet i Trøndelag 
1/6 Christoffer Olsen Elnan 
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Nærmeste boligbebyggelse er eiendom 1/28 langs Fv 17 vest for steinuttaket. Boligen ligger ca 410 
meter fra uttaksgrensen. 
 
 

2. MINERALFOREKOMSTEN 

2.1 Type mineralforekomst 

Byggeråstoff (fast fjell). 

2.2 Mineral-/bergartskvalitet 

Jfr. kartinnsynsløsning fra NGU er det innenfor området følgende bergart:  
 

- Migmatittgneis, udifferensiert, oftest rød, sliret med granittisk sammensetning. 
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Det er tatt prøver av stein fra forekomsten i steinuttaket. Steinkvaliteten er meget god med en Los 
Angeles verdi på 16 og Micro Deval koefficient på 10. Steinen oppfyller også anbefalingene gitt i 
Statens stråleverns hefte 5 vedrørende radioaktivitet. 
Steinmassene egner seg blant annet godt til vegbygging. 

2.3 Antatt volum mineralforekomst 

Det er beregnet et totalt volum på ca. 2.900.000 fm3 fjell. 
 
Det antas at framtidig årlig uttaksvolum i gjennomsnitt vil ligge på ca. 30.000 fm3. Det gir grunnlag 
for drift i ca. 97 år. Mengden vil kunne variere fra år til år. 

2.4 Salgsprodukter 

Fast fjell tas ut for bearbeiding og salg av knuste fraksjoner i ulike graderinger for bruk til bygge- og 
anleggsformål. 
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3. PLANLAGT UTTAK 

3.1 Grunnforhold og geologiske forhold 

Øst for steinuttaket er det et område med tykk havavsetning. I dette området gikk det et løsmasseras 
i mars 2007. På bakgrunn av raset ble det utarbeidet rapport fra geoteknisk fagkyndig vedrørende 
stabilitet av det tilstøtende området. Rapporten konkluderer med at stabiliteten av løsmassene ikke 
vil bli påvirket av drifta i bruddet forutsatt at driftsopplegget ikke endres radikalt. Det må imidlertid 
ikke deponeres masser på løsmasseavsetninga nordøst for steinbruddet. Utlegging av fyllinger ut mot 
og ut i rasgropa på nordsida kan medføre nye ras og må unngås. 
 
Det må ikke etableres produktlager/deponi med høyde over 7 meter på løsmasser mot Sjåengmyra i 
nordvest. 
 
I Sørvestlig del av området regulert til steinuttak er det fare for snøskred og steinsprang, og vest for 
steinuttaket er det i tillegg fare for jord- og flomskred.  Sikkerheten i steinbruddet må vurderes 
fortløpende under driftsperioden og drift skal skje i henhold til driftsplan. 
 
Dersom tykke lag av ustabile masser påvises ved avdekking av fjell, må arbeidet umiddelbart stanses 
og geoteknisk fagkyndig kontaktes, slik at utglidning unngås. 

3.2 Adkomst 

Dagens masseuttak har adkomst fra fv.17 med akseptable siktforhold og grei utforming. 
 
Frisiktsone skal kontinuerlig overvåkes. Eventuelle sikthindringer (f.eks. vegetasjon eller snø) fjernes 
uten unødig opphold.  
 
Ved situasjoner med spesielt mye tilgrising av adkomstveg fra steinbruddet, skal driftsselskapet i 
steinbruddet sørge for at vegen rengjøres for å unngå at dette forplanter seg til det offentlige 
vegnettet (fv. 17). Dersom det offentlige vegnettet likevel tilsmusses av virksomheten i steinbruddet, 
skal vegbanen her rengjøres omgående. Rengjøring av vegnett med sidearealer skal utføres uten at 
grøfter eller dreneringssystem tettes. 
 
I tillegg er det viktig å rengjøre maskiner og utstyr som skal inn og ut av området for både å hindre 
tilgrising av det offentlige vegnettet og for å hindre eventuell spredning av fremmede organismer. 

3.3 Avdekkingsmasser 

I steinuttaket er det antatt et volum på omlag 20.000 fm3 avdekkingsmasser på gjenstående areal 
som ikke allerede er avdekt. 
 
Avdekkingsmasser skal tas av og lagres i deponi innenfor området. I tillegg tillates midlertidig lagring 
av avdekkingsmasser i vegetasjonsskjermen vest for steinuttaket. 
 
Avdekkingsmassene skal lagres på fast grunn. For å begrense støvflukt fra anlegget skal det sørges for 
at ikke et unødvendig stort areal blir avdekket. 

3.4 Rammer for uttak 

Hele uttaksområdet dekker et areal på ca. 119,7 daa og har et beregnet volum på ca. 2.900.000 fm3 
fjell. Nedre uttaksdybde er satt til kote +4,0. Bunnen blir utformet med fall mot nord og vest, slik at 
høyde på nederste nivå innerst i bruddet vil ligge på ca kote +9,00 moh.   
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Bruddet er planlagt med en veggvinkel på 51°; pallhøyde 15 meter og hyllebredde 12 meter. 3D-
visualisering av bruddet er vist i Figur 7. 
 

 
 3D-visualisering av steinbrudd sett fra nordvest. 

 
Normal drift kan skje i tidsrommet til 07.00 -19.00 mandag- fredag. Opplasting og utkjøring av 
ferdigproduserte masser kan foregå i tidsrommet 08.00-15.00 på lørdag. På søndager, helligdager og 
høytidsdager tillates det ikke drift. 

3.5 Etappe 1 

Eksisterende steinuttak drives i dag i hovedsak mot sør. Det er i etappe 1 planlagt å drive bruddet 
mot vest i tillegg til fortsettelse mot sør, for å få opparbeidet større arbeidsrom i bruddet. Mengde 
fjell for etappe 1 er beregnet til ca. 1.450.000 fm3. Når etappe 1 er ferdig drives bruddet videre i 
etappe 2.  

3.6 Etappe 2 

Etappe 2 omfatter resten av masseuttaket og vil skje innover i retning mot sør og vest. Mengde fjell 
for etappe 2 er beregnet til ca. 1.450.000 fm3. 

3.7 Driftsmetode, tekniske innretninger og bygninger 

Ved uttak av masse benyttes tradisjonelle driftsmetoder. Det benyttes sprengning med nødvendig 
overdekning ved uttak av fjell. Anleggsutstyr i bruk under drift vil være gravemaskiner, hjullastere, 
borerigg og mobile knuseverk.  
 
Mobile knuseverk plasseres fortløpende mest mulig hensiktsmessig i forhold til uttak av fjell men 
samtidig slik at de gir minst mulig støy til omgivelsene (se punkt 3.10.1).  
 
Ferdig knuste masser transporteres til lagerplasser for knuste masser.  
 
Det er ingen nåværende bygninger i uttaket, kun mobile brakker og containere. Det tillates oppført 
bygninger og anlegg som er tilknyttet driften av uttaket, men det er ingen umiddelbare planer om 
bygninger. 
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3.8 Produktlager og deponi 

Produktlager skal være i uttaksbunn internt i steinbruddet, og plassering tilpasses framdriften.  
 
Det må ikke deponeres masser på løsmasseavsetninga nordøst for steinbruddet. Utlegging av 
fyllinger ut mot og ut i rasgropa på nordsida kan medføre ras og må unngås. 
 
Det må ikke etableres produktlager/deponi med høyde over 7 meter på løsmasser mot Sjåengmyra. 
Dette kan føre til bæreevnebrudd i undergrunnen. 

3.9 Sikkerhet under drift 

Steinbruddet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. Med sikring menes både tiltak for å avverge 
fare for omgivelsene og tiltak for å trygge forholdene internt i uttaket. Behov for sikring skal vurderes 
fortløpende under hele driftsperioden. Det må utvises spesiell aktsomhet i vestlig del av steinuttaket, 
der aktsomhetskart fra NVE viser fare for snøskred og steinsprang, samt jord- og flomskred. 

3.9.1 Sikkerhet av hensyn til omgivelser 

Bruddet skal sikres med låsbar vegbom og nødvendig skilting (f.eks. fareområde og adgang forbudt) 
på adkomstveg inn til anlegget. Midlertidige bruddvegger skal sikres med markeringsbånd, 
anleggsgjerder eller permanente gjerder. Permanente/ferdige bruddvegger skal sikres med 
permanente gjerder. Disse skal årlig befares for å kontrollere at gjerdet er i god stand. Dersom skader 
på gjerdet avdekkes, skal skaden repareres så fort det lar seg gjøre. 

3.9.2 Driftsrensk og fjellrensk 

Det forutsettes at nødvendig fjellrensk før sprenging og driftsrensk utføres under arbeidets gang slik 
at sikkerheten ivaretas for arbeidere og trafikanter. Driftsrensk utføres etter hver salve, og 
planlegges i samråd med driftsleder før igangsetting. Gravemaskinfører skal etter en fornuftig 
plassering av maskinen i røysa, renske skjæringssidene for løse steinmaterialer samtidig med 
utlasting av salve. Det skal påses at maskina står høyt nok i røysa slik at rensk kan foregå uten at løse 
steiner kan falle inn over maskin. Det skal brukes gitter på frontrute for vern mot steinsprut.  
 
Fornuftig plassering av gravemaskin og bruk av nødvendig sikkerhetsutstyr gjelder også ved fjerning 
av løsmasser/rensk av fjell før sprengning. 

3.10 Hensyn til natur og omgivelser 

Steinbruddet er planlagt med tanke på å i størst mulig grad skjerme omgivelsene for ødeleggelser, 
støv, støy og innsyn. 

3.10.1 Oppfølging av krav hjemlet i reguleringsplan vedrørende støv, støy og vannbundet finstøv 

Følgende tiltak er hjemlet i reguleringsplanens bestemmelser og skal ivaretas for å minimere risiko 
for støv og støy til omgivelsene: 

- Drift av masseuttaket skal til enhver tid skje iht. Forurensningsforskriftens kapittel 30 
«Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel». 

- I nordvestlig del av steinuttaket skal ferdigproduserte masser eller avdekkingsmasser lagres, 
slik at en oppnår bedre skjerming mot innsyn, støy og støvflukt mot vest. For å minimere støy 
i retning mot nord og vest skal støyende virksomhet som knusing og bearbeiding skje i le av 
og nær inntil deponi slik at fri siktlinje unngås. 

- Grenseverdier fastsatt i veileder T-1442/2016 «retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging» skal legges til grunn. Støy fra steinbruddet skal ikke føre til at noen 
bebyggelse utenfor planområdet kommer innenfor støysone definert som gul eller rød. Det 
skal kunne dokumenteres ved målinger at grensekrav overholdes.» 
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3.10.2 Avrenning 

Bruddet er planlagt med ca. 1% stigning i retning mot nord. Laveste del av bruddet vil være i nordlige 
ende. Overflatevannet ledes ned i avskjærende grøft i utkanten av bruddet mot Sjåengmyra. Utløpet 
fra grøfta skal være høyere enn bunnen slik at grøfta vil fungere som et sedimenteringsbasseng og 
holde igjen finstoff fra steinbruddet. Avrenning fra grøfta ledes naturlig ut mot Sjåengmyra. 
Overvann fra Sjåengmyra føres videre til Nordelva, som er registrert som naturtypen viktig bekkedrag 
med verdien Svært viktig – A. I Nordelva er det bl. a registrert forekomster av elvemusling (VU). 
 
Grøftrensk foretas etter behov når grøfta nærmer seg full av finstoff. Massene fra grøftrensk legges 
på deponi og kan senere benyttes til istandsetting av området. 

3.10.3 Ferdsel utenfor steinuttaket. 

Ferdsel med maskiner og utstyr ute i Sjåengmyra og i det smale beltet med myrskog langs myra må 
unngås. 

3.10.4 Kulturminner. 

Det er ingen registrerte automatisk freda kulturminner i området og driftsplanen omhandler derfor 
ikke hensyn til kulturminner, ut over aktsomhetsplikten som angitt i planbestemmelsene. 
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4. AVSLUTNINGSPLAN 

4.1 Sluttrensk av bruddvegger 

Bruddvegger skal bearbeides slik at veggvinkler og hyller er stabile. Det bør søkes i størst mulig grad å 
skape avrunda og naturlig overgangssone mot omliggende område.  
 
Aktuell sluttrensk av bruddvegger: 

- Bearbeiding av bruddvegger – forsiktig sprengning mot endelig steinbruddvegg 
(kontursprengning, presplitt) – etablere stabil veggvinkel – etablere tilstrekkelige 
sikringshyller – sørge for stabile hyller – påføre løsmasser for vegetasjonsetablering. 

- Restsprengning – lave bruddvegger, skjemmende knauser sprenges ned for å avrunde til mer 
naturlige terrengformer. 

- Rensk av bruddvegger – spesielt viktig i områder som skal tas i bruk til menneskelig aktivitet. 
- Pallhøyder, pallbredder og veggvinkel er vist i kapittel 3.4. Dimensjonene vil være omtrent 

den samme etter endt uttak. 
 
Sluttrensk av bruddvegger vil fungere som tiltak for mot erosjon og frostsprengning. 

4.2 Opprydding og sikring av anlegget etter endt drift 

Istandsetting gjennomføres etter hvert som uttaket går fram. Avslutningsplanen danner grunnlaget 
for minerallovens krav om økonomisk sikkerhetsstillelse for opprydding og sikring.  
 
Avdekkingsmasser, finstoff fra knuseprosessen og deponerte rene masser påføres fjellhyller og 
bunnflate slik at stedegen vegetasjon naturlig kan etablere seg. Massene legges ut med minimum 
tykkelse 0,3 meter med tanke på framtidig vekstforhold, og tykkere lag for områder som evt. skal 
tilbakeføres til dyrka mark.  
 
Området sikres varig med gjerde mot permanente fjellskjæringer. Det bør avsettes 3-4 meter areal 
på begge sider av gjerdet til vedlikeholdsformål (vurderes opp mot terrengutforming). 
 
Det sikres naturlig avrenning av overflatevann ut av bruddet. 
 
Etter endt uttak skal området ryddes for maskiner, utstyr, tekniske installasjoner, skrapmasser og 
lignende. Bygninger skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. 
Støyvoll/avdekkingsmasser fjernes og planeres ut over bunn steinuttak. 
 
Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift.  

4.3 Etterbruk 

Etter endt uttak skal området tilbakeføres til dyrka mark, skogbruk og/eller annen landbruksrelatert 
virksomhet 
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5. VEDLEGG 
 

Nr. Beskrivelse Dato 
01 Oversiktskart 30.01.20 
02 Eiendomskart 30.01.20 
03 Eksisterende situasjon 30.01.20 
04 Etappe 1 30.01.20 
05 Etappe 2 30.01.20 
06 Avslutningsplan 30.01.20 
07 Lengdesnitt A-A 30.01.20 
08 Tverrsnitt 30.01.20 
09 Lengdesnitt A-A Avslutning 30.01.20 
10 Tverrsnitt Avslutning 30.01.20 

 
   
   

 


