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Direktoratet for mineralforvaltning; Direktoratet for Mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst og kommuner -
Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard
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Driftsplan 
for masseuttak 

 Kattuglhågen i Sømna kommune 
 

 

Kommune: Sømna 

 

Fylke: Nordland 

 

Driftsansvarlig: Åge Reinfjord, org nr. 969 264 536 

 

Mobil nr: 909 82 226 

 

Grunneier: Arnt Gunnar Arnes, gnr 64 bnr 5 i Sømna 

 

Uttaksareal : 10,9 dekar 

Uttaksvolum: 80.000 fm3 (gjenværende pr 2014- nå (2018) ca 40 000 fm3) 

Årlig uttak: 8.000 fm3 

 

Reguleringsplan av 26.11.2014 (rev 30.04.2018) 
 
 

1. Innledning 

Kattuglhågen masseuttak har vært drevet siden 2001. Siden 2008 har Åge Reinfjord vært ansvarlig driver 

av masseuttaket.  Det er nå omdisponer og regulert et område som innebærer at resten av Kattuglhågen 

kan tas ut. Etter endt uttak vil området være omtrent flatt og godt egnet til en rekke bruksområder. Det vil 

heller ikke være risikoer knyttet til området etter at masseuttaket er avsluttet. Når massene er tatt ut vil det 

ikke være restmasser egnet for masseuttak igjen i det omregulerte området eller omkringliggende områder 

som består av landbruksareal. 

 

2. Uttaksvolum og uttakstid 
På vedlagte oversiktskart er planlagt uttak asv fastfjell avmerket. Området som er regulert er på  10,9 

dekar totalt (inklusivt tidligere omdisponert areal).  Det er beregnet et teoretisk uttak på ca 80 000 fm3 

innenfor dette området.  Det årlige planlagte uttak av masser er 8.000 fm3 (tilsvarer omtrent 12.000 m3 

løsmasser). Dvs en forventet rest driftstid på omlag 6 år (pr 2018). Disse beregningene er basert på solgte 

masser i perioden 2008 - 2013. 

 



 
Se vedlagte kart 

 

 

3. Uttaks-/driftsplan 
Masseuttaket er lite og oversiktelig og driftsansvarlig Åge Reinfjord er et lite selskap med 2 ansatte. Det 

er kun 1 underentreprenør Coren sprengingsservice as. Driftsplanen er lagt opp i forhold til dette. 

Ved uttak av masser benyttes tradisjonelle driftsmetoder 

 

Brytningsmetode. 

Det benyttes fri sprengning uten overdekning ved uttak av masser. Sprengingsansvarlig Coren as sikrer 

områder med sprekker /slipper ved sprenging på faglig forsvarlig måter. 

 

Driftsopplegg 

Anleggsutstyr i bruk under drift vil være gravemaskiner, hjullastere og knuser. Sprengingsarbeider leie inn 

av godkjent selskap (har benyttet Coren sprengingsservice as). Sprengte masser blir liggende inntil de tas 

ut etter  hvert. Framdriften i dette tilpasses etterspørselen.  Massene sorteres, knuses  og lagres på 

det regulerte området. Derfra kjøres massene direkte til kunde. 

 

Uttaksmetode 

• Avdekking av fjell - masser lagres på regulert områder for å kunne benytte disse til 

avslutningsarbeider (vil utgjøre ca 2000 m3) (Se avslutningsplan) 

 

• Sprenging hvert 2. år (hovedsaklig på høsten) , arbeidet tar ca 1 uke og sprengingen tas i en salve.  

 

• Deretter tas massene ut etter hvert: 

o Sortering: Stabelstein, storstein, stein for videre knusing. 

o Knusing: eget knusverk hvor vi knuser etter hvert (tilpasset etterspørsel og utnyttelse av 

leidig arbeidskapasitet) Sortering av knuste masser - Grov pukk og grov grus( 0- 32) 
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EKSISTERENDE SITUASJON

Grunneier: Arnt G Arnes

Ansvarlig driver: Åge Reinfjord

Dato 01.12.14

Ekvidistanse: 5,0 m

Målestokk: 1:1000 A2

Kartgrunnlag: Skog og Land 

 uttatt den 27.11.14

Driftsvei

Sikring med Stor-/stabbstein



o Massene lagres på det regulerte området og utgjør normalt mellom 700 - 800 m3 knuste 

masser og 200-300 m3 stabelstein/stor stein.  

 

Framdrift /etapper: 

 

Hvert 2. år tas det ut ca 16.000 fm3 i hele bredden (40-50 m) på haugen. Idag er høyden på skjæringa ca 

20 m og den er avtagende siden vi idag er på troppen av haugen. Dvs stuffen forflytter seg ca 18 m hvert 

andre år , økende etter hvert som høyden avtar. Det forventes at vi har tatt ut alle masser etter ca 10 år. 

Det vises til vedlagte kart og vertikalsnitt. Det vil ikke bli pallerhøyder. Stuffen vil være hele 

uttakshøyden. Veggvinkelen blir derfor tilnærmet 90 grader. 

 

 
 

Sikring i driftsperioden: 

 

Området vil gjerdes inn og avmerkes med skilting og godt synlige bånd. Topp av haugen mot skjæring blir 

avmerket med godt synlig band festet til gjerdepåler som tåler vind og værpåvirkning også vinters tid. 

 

I tillegg vil det langs driftsveien legges store kantsteiner for å redusere faren for utforkjøring. Området 

stenges for kjøretøy utenfor arbeidstid. 

 

Uttaket og lagringen av masser vil foregå på en måte som minimaliserer riskiko for utrasing av masser. 

Omårdet holdes ryddig og oversiktlig så langt dette lar seg gjøre. Organiseringen av lager og uttak fra 

lager skal foregå på en slik måte at det minimaliserer risikoen for ras. 

 

Avslutning / Istandsetting 

 

Hele haugen skal fjærnes med unntak av en stripe på 10-15 m langs fylkesveien. På denne stripen er og 

blir dagens vegetasjon herunder også skogen tatt vare på.  

Skjæring på denne stripen (mot masseuttaket) vil ha en høyde på 3 - 6 meter etter at massene er tatt ut. 

Denne skjæringen vil bli sikret med oppfyllingsmasser og jordmasser (Se snittegning og avslutningsplan). 

Dette vil gi en naturlige vegitasjonsdannelse. oppfylt skjæring vil ha et fall tilsvarende eller mindre enn 

rasvinkel på oppfyllingsmassene, maks fall 1:2. Det vil ikke bli satt igjen permanente vegger uten at disse 
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Kort info:
1. Tverrprofilen er lagt ca der stuffen er pr dags dato.
Kantsoner/overganger blir utført som snittet viser rundt hele
område unntatt der det kobler seg på veien. Området skal anvendes
til lunnerplass for tømmer/ved produksjon etter endt uttak.
2. Alle veier og infrastruktur anlagt i driftsfasen blir fjærnet/ tilbakeført
til terrengnivå. Anleggeveier ligger i hovedsak på arealer som blir borte 
etter masseuttaket. En liten veistubb som kommer inn på området i sør
vil bestå etter grunneiers ønske.
3. Alt av skrot og lignende fra driftsfasen vil selvsagt bli fjærnet
- levert til gjennvinningsstasjon. Dette gjøres løpende.

Sprekker i kant av
uttaksområde

Sprekker i kant av
uttaksområde



tilfylles som angitt. Grunneiers ønske om slettsprenging vil bli ivaretatt på områder hvor grunneier 

fremlegger øsnke om dette, ellers vil de tilfylles som angitt. 

 

Området avrettes - planeres og  slettes. Området skal være kjørbart med traktor og trykt å ferdes på for vilt 

og folk. (se også infor på lengde og tverrprofil) 

Området ryddes opp og pyntes med jordmasser som vil gi naturlig vegetasjon unntatt på områder hvor 

dette ikke er forenelig med grunneiers ønsker (planlagt etterbruk er f.eks lunneplass for ved og tømmer). 

Anlagte veier /infrastruktur fra driftsfasen fjærnes og planeres til med jordmasser slik at naturlig 

vegetasjon igjen etableres. 

Opprydding av området vil skje i takt med uttaket etter salg av storstein/stabelstein. Avslutning av 

områder hvor uttaket er gjennomført vil skje ettappevis slik at  tiden etter avsluttet masseuttak fram til 

opprydding og avslutning blir så kort som mulig. Alt av skrot, rester fra produktsjonstiden vil selvsagt 

ryddes opp i og leveres til godkjent mottak (bl.a. SHMIL Åremma) 

 

 

 

 

 

 

4. Kart og tegninger 

 

Oversiktskart 1:50000 

Kart 1:5000 

Kart eksisterende situasjon 

Kart etapper 1-3 

Kart Avslutning 

Tverrprofil og Lengdeprofil målestokk 1:500 

 

 

5. Vedlegg 
 

1- 9 Kart 

10 . Driftsopplegg vedr støy og annen forurensning 

  



Vedlegg 10 

 

Det vises til vilkår i reguleringsplansvedtak hvor det foreligger krav til at driftstider og forurensning skal 

være beskrevet i driftsplanen. I bestemmesene for hva en driftsplan skal inn holde er det presisert at 

denne typen opplysninger ikke skal være en del av driftsplanen . Vi har derfor valg å lage dette som et 

vedlegg til driftsplanen 

Kort beskrivelse av tiltak vedrørende miljø og forurensning: 

Tiltak for å hindre forurensing 
 

Generelle hensyn  

 

Driftstider 

Arbeidet foregår i all hovedsak på dagtid 08.00 - 16.00. I travle perioder vil det kunne foregå arbeider 

fram til kl. 20.00. 

Det vil ikke være arbeider som foregår i masseuttaket på søndager og helligdager. 

Det vil så langt det lar seg gjøre tas hensyn til lokale arrangementer (konfirmasjoner, bryllup, etc) 

 

Støy: Skogbelte rundt masseuttaket får stå og vokse opp som støydemper.  

 

Støv:  Knusing foregår i all hovedsak i fuktig vær for å hindre støvavdrift. I tillegg vil vegetasjonsbelte 

rundt områder ta av for en del av avdriften. Fra lagerede masser er det lite eller ingen støvproblematikk da 

området ligger i le for de fleste vindretninger. 

 

Avrenning:  Det er ingen bekker eller åpne vannkilder i området. Områder er omringet av løsmasser 

(jordbruksareal). Det anses som meget liten risiko for forurensning av vann fra anlegget og derved ingen 

behov for spesielle tiltak. 
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GÅRDSKART 1812-64/5
Tilknyttede grunneiendommer:

64/5

Målestokk 1 : 50000 ved A3 utskrift

Utskriftsdato: 01.12.2014

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type

gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 82.8
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 6.5 89.3
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 90.3
M Skog av middels bonitet 111.4
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 54.5 256.2
1 Myr								 60.4

Åpen jorddekt fastmark 6.2
Åpen grunnlendt fastmark 104.5 171.1
Bebygd, samf, vann, bre 3.8
Ikke klassifisert 0.0 3.8
Sum: 520.4 520.4



Masseuttak område

30m20100

GÅRDSKART 1812-64/5
Tilknyttede grunneiendommer:

64/5

Målestokk 1 : 750 ved A3 utskrift

Utskriftsdato: 12.04.2018

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type

gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 82.9
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 6.5 89.4
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 90.0
M Skog av middels bonitet 110.7
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 54.2 254.9
1 Myr								 60.5

Åpen jorddekt fastmark 2.4
Åpen grunnlendt fastmark 109.0 171.9
Bebygd, samf, vann, bre 4.1
Ikke klassifisert 0.0 4.1
Sum: 520.3 520.3



Total uttaksområde 10.9 daa

Max berørt areal 14,8 daa

30m20100

GÅRDSKART 1812-64/5
Tilknyttede grunneiendommer:

64/5

Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 30.04.2018

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 82.9
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 6.5 89.4
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 90.0
M Skog av middels bonitet 110.7
L Skog av lav bonitet 0.0
i Uproduktiv skog 54.2 254.9
1 Myr								 60.5

Åpen jorddekt fastmark 2.4
Åpen grunnlendt fastmark 109.0 171.9
Bebygd, samf, vann, bre 4.1
Ikke klassifisert 0.0 4.1
Sum: 520.3 520.3
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EKSISTERENDE SITUASJON

Grunneier: Arnt G Arnes
Ansvarlig driver: Åge Reinfjord

Dato 01.12.14

Ekvidistanse: 5,0 m

Målestokk: 1:1000 A2

Kartgrunnlag: Skog og Land 
 uttatt den 27.11.14

Driftsvei

Sikring med Stor-/stabbstein
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EKSISTERENDE SITUASJON + ETAPPE 1

Grunneier: Arnt G Arnes
Ansvarlig driver: Åge Reinfjord

Dato 01.12.14

Ekvidistanse: 5,0 m

Målestokk: 1:1000 A2

Kartgrunnlag: Skog og Land 
 uttatt den 27.11.14

Driftsvei

Sikring med Stor-/stabbstein

Etappe 1
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ETAPPE 2

Grunneier: Arnt G Arnes
Ansvarlig driver: Åge Reinfjord

Dato 01.12.14

Ekvidistanse: 5,0 m

Målestokk: 1:1000 A2

Kartgrunnlag: Skog og Land 
 uttatt den 27.11.14

Driftsvei

Sikring med Stor-/stabbstein

Etappe 1
Etappe 2
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ETAPPE 3

Grunneier: Arnt G Arnes
Ansvarlig driver: Åge Reinfjord

Dato 01.12.14

Ekvidistanse: 5,0 m

Målestokk: 1:1000 A2

Kartgrunnlag: Skog og Land 
 uttatt den 28.11.14

Driftsvei

Sikring med Stor-/stabbstein

Etappe 1
Etappe 2

Etappe 3



Ø37300 Ø37400 Ø37500Ø37200

N7254600

N7254500

N7254400

N7254700

Eksisterende brudd

Uttaksgrense

Reguleringsgrense

Dagens stuff

le
ng

de
pr

of
il

Tverrprofil

Drivretning

Lager grus

Lager Pukk

Avdekningsmasser

Snittavgivelse for profiler

vegitasjonsbelte /skog/kratt

Sikringsgjerde

Stor stein 

Stabelstein

 ETAPPE 4

Grunneier: Arnt G Arnes
Ansvarlig driver: Åge Reinfjord

Dato 01.12.14

Ekvidistanse: 5,0 m

Målestokk: 1:1000 A2

Kartgrunnlag: Skog og Land 
 uttatt den 27.11.14

Driftsvei

Sikring med Stor-/stabbstein

Etappe 1
Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4
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 ETAPPE 5

Grunneier: Arnt G Arnes
Ansvarlig driver: Åge Reinfjord

Dato 01.12.14

Ekvidistanse: 5,0 m

Målestokk: 1:1000 A2

Kartgrunnlag: Skog og Land 
 uttatt den 27.11.14

Driftsvei

Sikring med Stor-/stabbstein

Etappe 1
Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5
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Avslutning med oppfylling
av stein mot stuff påfylling med jord
og annen fyllmasse. grunneier
ønsker min 30 deg slik at lunnerplassen
blir størst mulig etter avsluttet masseuttak.

65000

Avrettes på nivå med
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Kort info:
1. Tverrprofilen er lagt ca der stuffen er pr dags dato.
Kantsoner/overganger blir utført som snittet viser rundt hele
område unntatt der det kobler seg på veien. Området skal anvendes
til lunnerplass for tømmer/ved produksjon etter endt uttak.
2. Alle veier og infrastruktur anlagt i driftsfasen blir fjærnet/ tilbakeført
til terrengnivå. Anleggeveier ligger i hovedsak på arealer som blir borte 
etter masseuttaket. En liten veistubb som kommer inn på området i sør
vil bestå etter grunneiers ønske.
3. Alt av skrot og lignende fra driftsfasen vil selvsagt bli fjærnet
- levert til gjennvinningsstasjon. Dette gjøres løpende.

Sprekker i kant av
uttaksområde

Sprekker i kant av
uttaksområde

Alle må i mm hvor annet ikke er oppgitt
Målestokk 1:500

22 moh
24
26
28
30
32
34
36
38
40 moh
42 moh

Kommune Gnr./bnr.

Målestokk (mm)

DatoKonstr./tegningKontroll Antall bladTegn. nr.
SÅRK/PD SÅRK

1:500

11.04.181 av 1

Sømna
64/5

Kompass AS , Mardalsveien 1
 8920 Sømna Tlf. 75029992
steinage@kompass-as.no

Kattuglhågen masseuttak
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AVSLUTNINGSPLAN

Grunneier: Arnt G Arnes
Ansvarlig driver: Åge Reinfjord

Dato 01.12.14

Ekvidistanse: 5,0 m

Målestokk: 1:1000 A2

Kartgrunnlag: Skog og Land 
 uttatt den 27.11.14

Driftsvei

Sikring med Stor-/stabbstein

Etappe 1
Etappe 2

Etappe 3
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