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1 OMTALE AV MASSETAKET  

1.1 Bakgrunn 
Det drives i dag steinbrudd i Øverhagen på en diorittisk til granittisk gneis. Uttaket 
skjer og tenkes å fortsette, for produksjon av naturstein og pukk. Ca. 10% av uttatt 
masse kan benyttes til naturstein/murstein, det øvrige nyttes til produksjon av pukk, i 
tillegg til at det vil bli avsatt tilstrekkelig masser til arrondering av bruddet etter endt 
uttak. 

1.2 Driftsområdet -  størrelse, matrikkelnummer og grunneier 
Driftsområdet utgjør et totalt areal i horisontalprojeksjon på ca. 36 daa, hvorav 
tidligere og eksisterende drift utgjør ca. 20 daa.  Det strekker seg over to 
grunneiendommer, g.nr./b.nr. 52/1, hvor Iver Hagen er hjemmelshaver og g.nr./b.nr. 
53/1, hvor Asbjørn Hagen er hjemmelshaver (kfr. tegning nr. 901, oversiktskart, 
M=1:5000). 

 

1.3 Uttakets navn 

Massetaket benevnes: Øverhagen steinbrudd 
 

1.4 Driftsselskap og bergteknisk ansvarlig 

Fra tidlig på 1970-tallet har det blitt brutt stein innenfor aktuelt driftsområdet. Det 
var da i regi av firma Knut Hagen AS. Dette var tilfellet fram til Svein Hagen overtok 
drifta i 1999. Han drev så bruddet gjennom sitt personlige firma fram til Ove Gjendem 
AS (OG) ble ansvarlig driver i 2002. Siden da har OG vært driftsselskap, er det fortsatt 
og vil bli det framover og denne driftsplanen er OGs styringsverktøy for sin drift av 
bruddet.  
 
Daglig leder i OG, Svein Hagen, vil være bergteknisk ansvarlig. 

 

1.5 Naboer til massetaket 

Iver Hagen, 6450 Hjelset 
Asbjørn Hagen, 6450 Hjelset 
Wenche Havnen Johansen, 6450 Hjelset 

 

1.6 Beskrivelse av uttaket 

Uttaket av stein i Øverhagen foregår innenfor beskrevet uttaksgrense. Arealet på 
området som er regulert til steinbrudd er 48,9 daa, mens uttaksgrensene, 
eksisterende og nye, utgjør 36 daa. Høyeste punkt i bruddet er på kt +117, bunn i 
eksisterende og ferdig drevet steinbrudd er på kt. +87,5 i sør/sør-vest. I dag 
(eksisterende uttak) er det drevet tre nivåer (kfr. tegning nr. 901-4, plan eksisterende 
situasjon og snitt A-A og B-B, Drift). I sør/sørvest er nivået og endelig høyde, ca. kt. + 
87,5. Mesteparten av dagens ferdignivå ligger på 89,2 moh. Mot vest går terrenget 
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trappevis oppover. Bruddet skal ikke utvides mer mot vest, men kun tas ned til 
ferdignivå Høydene på nivåene er på 95.9moh (merket høyde 1 på kartet), 99.3moh 
(merket høyde 2 på kartet) og 102.4moh (merket høyde 3 på kartet). Disse pallene vil 
bli gradvis sprengt ned til ferdignivå. Fremgangsmåte er vist på tegning: 901-6 etappe 
2.  
 
Det er omtrent 100.000 m3 fast fjell igjen innenfor beskrevet uttak. Normal 
produksjon i Øverhagen variere mellom 5.000-10.000 fm3/år avhengig av markedet. 
Med det som utgangspunkt vil gjenværende ressurser gi produksjon i 10-20 år. 
 
 

2 Gjeldende planer og konsesjoner 

2.1 Reguleringsplan 

Til grunn for driften ligger ”Reguleringsplan for masseuttak på gnr. 52 bnr. 1 og gnr. 
53 bnr. 1, Øverhagen på Hjelset”. Plan nr. 200620 i Molde kommune. 

 

2.2 Konsesjoner 

 P.t. innehar ikke driftsselskapet eller noen andre konsesjon i hht. mineralloven. 
 

 

3 Produksjon og drift 

3.1 Produksjon 

Fra skutt salve sorteres naturstein i div. fraksjoner mens øvrig masse blir fordret til 
mellomlager innenfor regulert område for deretter å bli knust til kult/pukk alt etter 
behov i markedet. Knuste fraksjoner lagres innenfor uttaksgrensa. All driving og 
fordring utføres i egenregi av Ove Gjendem as, mens knusing leies inn fra ekstern 
entreprenør. 

3.2 Driftsmåte 

Driften i det eksisterende bruddet har fram til i dag blitt gjennomført med en største 
pallhøyde på 13-14 meter. Den vil fortsettes ved at det etableres paller med -10 
meters høyde og omtrent 8 meters bredde, hvilket medfører en veggvinkel mellom 
51ᵒ og 52ᵒ. Avdekkingsmasser plasseres på utsiden av ytterste 
bruddkant/uttaksgrense (innenfor reguleringsgrensen) og brukes, sammen med 
skrotmasser/0-masser, til å fylle på ferdigstilte paller for å oppnå en naturlig skråning 
ned mot endelig bunn i uttaket. Sikringsgjerde står godt utenfor eksisterende 
bruddkant og på vestre side av bruddet står det i reguleringsgrensa.  
 
Omtalte paller vil drives i etapper som følger: 
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Etappe 1: 
Uttak av masser på vest- og nordsiden av bruddet, kun i området der det ikke er 
drevet tidligere, ned til kt. 107,5 (kfr. tegning nr. 901-5 og snitt A-A og B-B drift). 
Beregnet uttak utgjør ca. 30.000 fm3, tilsvarende 3-6 års drift Denne etappen er i 
store deler ferdig.  
 
Etappe 2: 
Uttak av masser i vest og nord til kt. 97,5. Uttaket vil skje i eksisterende og nytt 
område av bruddet ((kfr. tegning nr. 901-6 og snitt A-A og B-B drift).  Beregnet uttak 
ca. 75.000 fm3, tilsvarende 8-15 års drift 
 
Etappe 3: 
Uttak av resterende masser i eksisterende og nytt område av bruddet, ned til ca kt. 
87,5 (kfr. tegning nr. 901-7 og snitt A-A og B-B drift).. Beregnet uttak ca. 95.000  fm3 , 
tilsvarende 9-19 års drift. Arrondering og revegetering av bruddet i sin helhet (kfr. 
tegning nr. 901-8, plan for avsluttet uttak og snitt B-B Avslutning). 

 
 

4 Avslutning 

4.1 Generelt 

Uttaksområdet skal etter endt uttak og i samsvar med gjeldende reguleringsplan gå 
tilbake til LNF formål i samsvar med gjeldende kommuneplan. Før dette skjer, skal 
bygninger, anlegg og veier som ikke skal inngå i etterbruken av området fjernes.  

 

4.2 Spesielle tiltak 

I den grad det er mulig av hensyn til driften, skal ferdig drevne etapper fylles opp og 
arronderes/revegeteres så snart uttaket er gjennomført. Endelig skråningshelning 
ned mot bunn i uttaket etableres ikke brattere enn 1:1,5 og tilsåes (kfr. tegning nr. 
901-8, plan for avsluttet uttak og snitt B-B Avslutning). Totalt vil det være behov for i 
størrelsesorden 65.000 m3 masse for oppfylling av skråninger. Til dette tenkes 
benyttet avdekkingsmasser, rester fra steinuttaket, samt mottak av inerte 
overskuddsmasser fra div. anlegg i området. Pr. i dag utgjør eksisterende deponi av 
slike masser i bruddet ca. 30.000 m3. 
 
Statens Vegvesen har i dag planer om ny E39 som skal legges gjennom dagens 
steinbrudd. Dette gjør at planene om drift og avslutning av bruddet kan bli revidert i 
forbindelse med dette. Pr dags dato er det usikkert når dette vil skje. Steinbruddet er 
nevnt i reguleringsplanen som er lagt ut som forslag. Forslaget ligger vedlagt denne 
reviderte driftsplanen. Den ligger og på: 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lonsethjelset/regulringsplan 
 
 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lonsethjelset/regulringsplan
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