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1. INNLEDNING 

1.1 Formål med planarbeidet 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for dagens drift og framtidige utvidelser av eksisterende 
steinbrudd ved Austvika, Leirfjord kommune. Masseuttaket er i dag i drift og har et årlig uttak på ca. 
400.000 tonn (ca. 144.000 fm3). Anlegget innehar ei utskipingskai, og salgsprodukter transporteres 
ut fra anlegget via sjøveien. 
 
Planen er vurdert opp mot Konsekvensutredningsforskriften for planer etter plan- og bygningsloven. 
Planarbeidet kommer inn under Vedlegg I, pkt. 19 «Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, 
leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 
omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar.». Iht. 
forskriftens § 6 er det krav om planprogram og konsekvensutredning. 

1.2 Bakgrunn 

Steinbruddet ble startet på 1980-tallet og har nå vært i drift i ca. 35 år.  Forskjellige aktører har vært 
involvert som driftsselskap. Gabbro NOR AS har drevet anlegget siden 2015. Deler av steinbruddet er 
lagt inn i kommuneplanens arealdel. De siste årene har anlegget vært drevet på dispensasjon inntil 
ny reguleringsplan for området har kommet på plass. 

1.3 Planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for 
miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et 
planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning.  
 
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan 
planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i 
planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til «0-alternativet» som er dagens situasjon.  
 
Planprogrammet skal:  

- klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet  
- beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  
- vise behov for nødvendige utredninger  
- vise opplegg for informasjon og medvirkning  
- vise organisering og framdriftsplan  
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1 Områdets beliggenhet 

Austvika steinbrudd har beliggenhet i Austvika mellom Ranfjorden og fv808 i Leirfjord kommune. 
Masseuttaket ligger ca. 4 mil (ca. 35 minutter med bil) nordøst for Sandnessjøen. 
 

 
 

 
 Oversiktskart. Beliggenhet for Austvika steinbrudd er markert med rød sirkel. 
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2.2 Planområde og eiendomsforhold 

Varslet planområde er vist i Figur 2. 
 

 
 Varslet planområde med eiendomsgrenser. 

 
Masseuttaket omfatter følgende eiendommer: 

Gnr/bnr Grunneier  Gnr/bnr Grunneier 
0/0   99/10 Gabbro Nor AS 
0/1 Nordland fylkeskommune  99/11 Gabbro Nor AS 
99/1 Raymond Sletten-Mikalsen  99/13 Gabbro Nor AS 
99/2 Raymond Sletten-Mikalsen  113/3 Nordland fylkeskommune 
99/3 Turid Austvik  Like utenfor planområdet: 
99/9 Gabbro Nor AS  99/12 Magnhild K Reinhagli og Ernst Harald Ødegård 
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2.3 Bebyggelse i nærområdet 

Innenfor planområdet er det to fritidseiendommer (99/9 og 99/10) som eies av forslagsstiller.  
 
Utenfor planområdet er to av naboeiendommene er bosatt (99/3 og 99/1). På eiendommen 99/1 er 
det gårsdrift. I tillegg er det to fritidseiendommer vest for planområdet (99/1/1 og 99/8), mens det er 
en fritidseiendom like inntil planområdet mot nordøst (99/12). På eiendommen 99/6 ligger det 
naust. 

2.4 Landskap 

Planområdet ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms». Det vises til utdrag fra 
«Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner», NIJOS, 2006:  
 
«Det er fjordtrauet som hovedform, samt kulturpreget som binder regionen sammen. Regionen 
spenner seg over 5 breddegrader, og variasjonen i fjordlandskapene er store. Mest utbredt er paleiske 
fjellformer med høye, og rolig avrundete fjellmassiv. Det relative relieffet er ofte stort, og hellingen på 
skråningene varierer fra slake åsflater til stupbratte fjellsider.» 
 
«Fjordmunningene har brede og forgrenede løp som lengst ut danner et øy- og halvøylandskap. Her 
er fjordlandskapet påvirket av strandflatene, som ofte er løsmasserike med til dels tykke morene- og 
strandavsetninger. Mot øst samles de ulike fjordløpene i et hovedløp, og snor seg herfra inn i landet. 
Ofte skjærer korte fjordarmer ut fra hovedfjorden, og fortsetter som dype u-daler inn i høyfjellet 
rundt.» 
 
Området er av NIN (Natur i Norge) karakterisert som «nedskåret fjordlandskap», med følgende 
beskrivelse: «Landskapstypen omfatter fjordlandskap der dalformen er smal og dypt nedskåret fra 
omkringliggende åser, fjell og/ellerslettelandskap. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig 
aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som veier og 
kraftledninger kan forekomme.» 
 
Området domineres av fjordlandskapet omkranset av fjellene rundt, som stiger raskt opp fra fjorden. 
 
Planområdet ligger i Austvika. På fastlandet bak planområdet går Vassdalen øst og nordøst, 
omkranset av fjellene Meltuva (648moh), Neppelen (674moh) og Vassdalsfjellet (676moh). 
 
Planområdet er avgrenset av sjøen i Austvika mot nordvest og Bardalsvegen fv808 mot sør og vest.  
Mellom Bardalsvegen og dagens brudd er det jordbrukslandskap med mindre teiger med dyrka mark 
og innmarksbeite. 
 

 
 3D-visning av landskapet rundt planområdet. 

Meltuva 

Vassdalsfjellet 

Neppelen 

Planområdet 
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 Austvika sett fra sør 

2.5 Vegtrafikk 

Fv. 808 Bardalsveien går like inntil planområdet. Fartsgrense er 80 km/t. Trafikkmengde (ÅDT) er iht. 
Statens vegvesens innsynsløsning «vegkart» angitt til 250 passeringer og med 14 % tung trafikk. 
 
Det er i dag én avkjørsel fra fv808 og inn til planområdet, ved vegreferanse FV808 S2D1 m15008.  
 

 
 Dagens avkjørsel fra fv808 og inn til steinbruddet. 

  



 AUSTVIKA STEINBRUDD  

 

9 
P

LA
N

P
R

O
G

R
A

M
 

2.6 Skipstrafikk 

Austvika ligger like inntil hovedfarled langs Ranfjorden.  Hovedfarled strekker seg langs Ranfjorden 
fram til Mo i Rana i nordøst. 
 

  
 Hovedled langs Ranfjorden 2019 (kystverket) 

 
Steinbruddet har egen utskipingskai hvor masse losses til skip ved hjelp av transportband. 
 

 
 Utskipingskai ved steinbruddet 

2.7 Naturmangfold 

2.7.1 Naturtyper 

Det er sjekket i naturbase.no om tiltaket berører registrerte verneområder, utvalgte eller viktige 
naturtyper. Ifølge kartinnsynsverktøyet fra miljødirektoratet er det ingen verneområder eller viktige 
naturtyper innenfor planområdet. 
 
Ca. 1 km oppstrøms planområdet er det registrert en viktig naturtype med id BN00023127 og navn 
«Vassdalsvatna». Denne er registrert som «intakte lavlandsmyrer» med følgende beskrivelse: 
«Vassdalen ligger på sørsiden av Ranfjorden, mellom Låvong og Bardal. Området består av 
Svartdalsvatnet og Litlvatnet med omkringliggende store myrflater. Vannene er frodige med brede 
vegetasjonsbelter langs breddene. Hekke- og trekkområde for våtmarksfugl.» 
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 Viktige naturtype (Miljødirektoratet) 

2.7.2 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

Det er heller ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet. Ca. 500m øst for planområde er det 
registrert yngleområde for fiskemåke. Fiskemåke er registrert som nær trua art i norsk rødliste. Sør 
for planområdet er det i Forselva registrert elvemusling, som er registrert som VU (sårbar art) i norsk 
rødliste. Begge disse forekomstene er oppstrøms planområdet. 
 

 
 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

2.7.3 Svartelistede arter 

Det er ikke registrert svartelistede arter i eller i nærheten av planområdet. 

  

Yngleområde 
for fiskemåke 
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2.8 Landbruk 

Ifølge kartinnsynsverktøyet Kilden fra NIBIO består planområdet (areal angitt i oppstartsvarselet) av 
ca. 24 daa fulldyrka jord fordelt på fem teiger. I tillegg er det noe innmarksbeite og større arealer 
teoretisk dyrkbar jord. Anvist areal for dyrkbar jord er ifølge NIBIO/Kilden areal som ikke er fulldyrka, 
men som ut i fra agronomisk perspektiv kan dyrkes opp til fulldyrka jord, og som holder krav til klima 
og jordkvalitet for plantedyrking. 
 

 
 Dyrka mark og dyrkbar jord (Kilden/NIBIO). Areal fulldyrka jord innenfor planområdet med rød skrift 

 
Planområdet inneholder både skog av høy og middels bonitet og uproduktiv skog. Størsteparten av 
arealet er av NIBIO/Kilden angitt som lauvskog, mens mindre arealer er angitt som barskog eller 
blandingsskog. 
 

6.2 

8.7 

6.3 

1.2 

1.5 
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 Markslag AR5, Kilden NIBIO.  

2.9 Reindrift 

Iht. tilgjengelig kartapplikasjon for reindrift (Kilden, NIBIO) ligger planområdet innenfor 
Røssåga/Toven reinbeitedistrikt. Det ligger ikke tilgjengelig distriktsplan for dette reinbeitedistriktet 
hos fylkesmannen.  
 
Ifølge reindriftskart er fjellområdene sør for planområdet (Meltuva – Vassdalsfjellet) registrert som 
vårbeite/oksebeiteland og høstbeite/parringsland. Fjellområdene nord for planområdet (Inner-
Neppelen) er registrert som tidlig høstvinterbeite. 
 

 
 Årstidsbeiter, Kilden NIBIO. 

 
Hele Inner-neppelen er registrert som oppsamlingsområde. Det er registrert flyttlei ned fra Inner-
Neppelen via Høgheia fram til Bardalsvegen fv808 og videre sørover opp Austvikdalen. Flyttlei er 
også registrert i et belte langs Bardalsvegen fv808. 

Høstvinterbeite 

Vårbeite/oksebeiteland 
Høstbeite/parringsland 
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 Flytting/samling, Kilden NIBIO. 

 
Det er ikke registrert gjerder og anlegg i nærheten av planområdet. 

2.10 Havbruk og fiske 

Ifølge kartapplikasjon fra Fiskeridirektoratet er det ingen oppføringer av lokaliteter i 
akvakulturregisteret i nærheten av planområdet. Det er heller ikke registrert gyteområdet i 
nærheten av planområdet. 
 
Ranafjorden er registrert som nasjonal laksefjord. Ranfjorden fram til like nord for Austvika er 
registrert som overvåkningssone for fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi). 

2.11 Vannmiljø 

Ifølge Vann-nett er vassdraget Ranfjorden-Storvika og Austvikelva med tilførselsbekker kategorisert 
med god økologisk tilstand. Det er forventet at miljømål for økologisk og kjemisk tilstand nås i 
perioden 2022 – 2027. 
 

 
 Vanntilstand (miljostatus.no) 

Oppsamlings-
område 
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2.12 Friluftsliv 

Iht. kartapplikasjon miljostatus.no er 
det registrert to områder i og i 
nærheten av planområdet: 
Navn: Neppelen 
Områdetype: Stort turområde uten 
tilrettelegging. 
Områdeverdi: Registrert 
friluftslivsområde. 
Områdebeskrivelse: Typisk fjellområde 
som det også knytter seg sagn til. 
Utsikt.  
Brukerfrekvens: Liten 
Opphav: Friluftskartlegging i regi av 
Nordland fylkeskommune. 
Opplevelseskvaliteter: Middels 
 
Navn: Svartdalsvatnet (Vassdalsvatnan) 
Områdetype: Utfartsområde 
Områdeverdi: Viktig friluftslivsområde 
Områdebeskrivelse: 
Skøyter/vinterutfart /badeplass. 
Ornitologi – svaner hekker her. 
Brukerfrekvens: Middels 
Opphav: Friluftskartlegging i regi av 
Nordland fylkeskommune. 
Opplevelseskvaliteter: Middels 
Tilrettelegging: Litt tilrettelagt  

 Kartlagte friluftsområder (Miljostatus.no) 

 
Det er ikke registrert turmål og 
stier/løyper på ut.no, i eller i nærheten 
av planområdet. Men det er slike 
oppføringer både sørvest og nordøst for 
planområdet. Disse oppføringene er 
lokalisert forholdsvis langt fra 
planområdet (> 4km). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Stier og løyper i nærområdet (ut.no) 
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2.13 Kulturminner 

Søk i kartinnsynsløsningen fra miljostatus.no viser at det ikke finnes automatisk freda kulturminner 
innenfor eller i nærheten av planområdet. Det er gjort to løsfunn i området som ikke er freda og 
fjernet; ett innenfor (55877-1) og ett like utenfor planområdet (16527-1), se Figur 17: 
 

 
 Kulturminner (kulturminnesok.no) 

 
Stavea, 55877-1 
Enkeltminneart: Løsfunn 
Datering: Steinalder 
Vernestatus: Ikke freda 
Beskrivelse: Pilespiss av flint, nå tapt. Funnet av Peder Austvik, ca. 30-40 cm dypt i et 
nydyrkingsområde. 
 
Austvikenga, 16527-1 
Enkeltminneart: Løsfunn 
Datering: Yngre steinalder 
Vernestatus: Fjernet (automatisk freda) 
Beskrivelse: Funnsted for: T - 19251 nakkeparti av flintøks (tilvekst 1973). Funnet i 
nydyrkningsområde, der store deler er planert med bulldoser. Øksa ble funnet ved steinplukking 
etter pløyning. Nøyaktig funnsted innenfor det angitte området kunne ikke påvises. 

2.14 Grunnforhold 

2.14.1 Løsmasser 

Løsmassekart fra NGU indikerer at planområdet består av torv og myr, både tynn og tykk marin 
avsetning, tykk strandavsetning, tykk morene og bart fjell. 

16527-1 

55877-1 
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 Løsmassekart, NGU 

2.14.2 Kvikkleire  

Det er ikke registrert kvikkleirefare innenfor planområdet. Kvikkleirekart fra NVE viser at det er 
registrert SVV kvikkleiresoner i Vassdalen i forbindelse med vegbygging på fv808. Det vises til utdrag 
fra NGI rapport 20081080-00-8-R 11.12.2009: «I forbindelse med omlegging av riksvei 808 gjennom 
Bardal har Statens Vegvesen hatt problemer med flere utglidninger grunnet dårlig stabilitet. Høsten 
1997 skjedde en utglidning etter sprengning og anleggsarbeid. Utglidningen førte til skade på et hus 
og et uthus. Elveleiet ble bortimot helt stengt av leirmassene og førte til en oppstuving oppstrøms 
skredet.» 
 
Det er også i samme området registrert mulig kvikkleire av NVE i området, faregrad middels. 
 

 
 SVV Kvikkleireområder og kvikkleirefaregrad, NVE Atlas 



 AUSTVIKA STEINBRUDD  

 

17 
P

LA
N

P
R

O
G

R
A

M
 

2.14.3 Radon 

Radonkart fra NGU indikerer både «høy» og «moderat til lav» radon aktsomhetsgrad. 

2.14.4 Snøskred og steinsprang – aktsomhetsområder 

Det er på grunn av terrengformasjoner registrert aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang i 
planområdet. 
 

 
 Snøskred og steinsprang – aktsomhetsområder, NGU 

2.14.5 Geologi 

Kartblad N250 fra NGU indikerer at berggrunnen i området består hovedbergart granitt, granodioritt 
og bergart granitt, porfyrisk. Kartblad N50 indikerer porfyrgranitt med hvite fenokrystaller av feltspat 
i lysegrå grunnmasse, foliert. 
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Nasjonale føringer 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen 
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: 
 

- Nasjonale forventninger 
- Rikspolitisk retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
- Naturmangfoldloven 
- Kulturminneloven 
- Folkehelseloven 
- Den europeiske landskapskonvensjonen 

3.2 Regionale føringer 

- Fylkesplan 2013 – 2025. Arealpolitikk, kapittel 7 og 8 (Nordland fylkeskommune) 
- Mineralstrategi for Nord-Norge 

3.3 Lokale føringer 

- Kommuneplanens arealdel vedtatt 26.11.2003. 
- Kommunedelplan for Helgeland Kystplan, vedtatt 30.09.2019 

3.3.1 Kommuneplanens arealdel 

Gjeldende arealplan for hele planområdet er kommuneplanens arealdel 2003-2013, vedtatt 
26.11.2003.  
 

 
  Kommuneplanens arealdel 2003-2014, vedtatt 26.11.2003. 

R2 

A10 

LNF-område 

LNF-3 

A9 
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Innenfor planområdet er det regulert følgende arealformål i kommuneplanens arealdel: 
 
På land: 

- Masseuttak 
- LNF-område 
- LNF-område med spredt bebyggelse 

I sjø: 
- Vannarealer for allmenn flerbruk 
- A9 og A10 utenfor planområdet er regulert til akvakultur 

3.3.2 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

Det vises til politisk vedtak i Leirfjord kommune 06.03.2018: 
 
«Plan- og næringsutvalget har i møte 06.03.2018, sak 25/18 fattet følgende vedtak:  
 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 1-8 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
videre drift for uttak av stein i Austvika samt forbudet mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 
Dispensasjonen innvilges for område avmerket på kart vedlagt søknad. 
 
Dispensasjonen begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt, alt med 
at overordnet myndighet har godkjent driftsplan for tilsvarende område og det foreligger klar fordel 
med å opprettholde driften av bruddet i påvente av detaljregulering. 
 
Dispensasjonen gjøres midlertidig og gjelder for 2 år fra vedtaksdato. 
 
Følgende vilkår settes for dispensasjonen:  

- Utvidelser utover allerede berørt område kan ikke påbegynnes før forholdet til 
automatisk fredete kulturminner er avklart. Tiltakshaver må avklare dette med Nordland 
fylkeskommune.  

- Det skal være varslet oppstart av detaljregulering innen to år fra vedtaksdato.» 
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4. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET 

4.1 Planområdet 

Planområdet omfatter et areal på ca. 635 daa.  
 

 
 Foreløpig forslag til planens avgrensning 

 
Ettersom formålet med planen er å legge til rette for steinbrudd, vil størsteparten av arealet bli 
regulert til steinbrudd og masseuttak. Rundt bruddet skal det reguleres vegetasjonsskjerm for å 
skjerme anlegget fra omgivelsene best mulig. Langs sjøkanten ved eksisterende kai er det planlagt 
regulert kai for utskiping av masser. Bukta nordøst for steinbruddet ønskes innlemmet i steinbruddet 
hovedsakelig til bruk som lagerareal. 
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4.2 Masseuttak 

4.2.1 Omfang 

Det vises til Figur 23. Areal avsatt i kommuneplanens arealdel (blå linje) omfatter et areal på ca. 34 
daa. Randsone for dagens konsesjonsområde (orange linje) er omtrent 180 daa.  
 
Nytt planlagt areal regulert for masseuttak (grønn linje) er foreløpig estimert til ca. 481 daa. Det er 
estimert et potensiale på ca. 9.000.000 fm3 fjell innenfor dette arealet. Hele planområdet (rosa linje) 
omfatter et areal på ca. 635 daa. 
 

 
 Planlagt masseuttak i forhold til dagens konsesjonsområde og kommuneplanens arealdel. 

a. Rosa linje: Planens begrensning 
b. Grønn linje: Ny uttaksgrense 
c. Orange linje: Randsone for dagens konsesjonsområde 
d. Blå linje: Grense for masseuttak iht. kommuneplanens arealdel 2003-2013  
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4.2.2 Salgsprodukter 

Forekomsten består i hovedsak av gneis og granitt. Kvaliteten i fjellet har vist seg å være god med 
tanke på mekanisk styrke og det inneholder heller ingen farlige stoffer. Prøver som er tatt av 
forekomsten har vært jevne med lite variasjon i bergartssammensetningen. Forekomsten vurderes 
som velegnet til vegtilslag og som betongtilslag. 
 
Det antas en årsproduksjon på ca. 145.000 fm3 (ca. 400.000 tonn). Med utgangspunkt i et potensiale 
på 9.000.000 fm3 innenfor nytt planområde utgjør dette en driftstid på omlag 60 – 65 år. 

4.2.3 Uttransport av salgsprodukter 

Massene er planlagt kjørt ut fra anlegget via båt som i dag. Det er planlagt innregulert havneområde. 

4.2.4 Avsetning på salgsprodukter 

Gjennom mange års erfaring opplever Gabbro Nor AS stabilt stor etterspørsel etter salgsprodukter. 

4.2.5 Driftsplan 

Ved søknad om konsesjon ut over 
gjeldende konsesjonsområde skal 
det utarbeides driftsplan som viser 
hvordan driften av masseuttaket er 
planlagt gjennomført. Det er 
Direktoratet for mineralforvaltning 
som er myndighet for 
driftskonsesjoner og driftsplaner. 
 
Når reguleringsplan sendes inn til 
1.gangs behandling vil det følge med 
forslag til driftsplan for hele 
området, inkl. avslutningsplan. 
Driftsplan vil være et vedlegg til 
planen som viser i detalj hvordan 
etapper er planlagt drevet og 
hvordan området vil se ut etter 
avsluttet uttak.  
 
Avslutningsplan for gjeldende 
driftsplan viser uttak som vist i Figur 
24. 
 
Det antas at det gjenstår ca. 
2.000.000 fm3 fjell innenfor 
rammene for dagens driftsplan. 
 
 
 
 
 
 
 

 Avslutningsplan iht. dagens driftsplan 
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4.2.6 Lagerareal – utfylling i sjø 

Som angitt i Figur 23 er det planlagt utfylling i sjø, øst for dagens kai. Arealet ønskes benyttet som 
lagerarealer. 

4.3 Utskipingskai 

I sjøkanten ved dagens kai ønskes det regulert område for havn. Det ønskes å regulere et større areal 
enn dagens kaiareal, slik at en har handlingsrom ved evt. ønske om flytting av dagens kai eller 
utvidelser og utbedringer. 

4.4 Etterbruk 

Etterbruk er foreløpig ikke avklart. 
 
Bunn av steinbrudd vil etter avsluttet uttak bestå av ei stor plan flate med avrenning ut mot sjø. Med 
tanke på nærhet til sjø og gunstig plassering for kai vil området kunne være attraktive arealer for 
industri. 
 
I forhold til at en ved uttak av stein vil beslaglegge noe areal for dyrka mark, ser en for seg at en vil 
kunne bøte på dette ved å etablere ny dyrka mark etter endt uttak. I denne sammenheng nevnes det 
også at forslagsstiller har vært i kontakt med grunneier om å flytte noe av matjorda for etablering av 
nytt jordbruksareal utenfor planområdet, sør for fv808. I tillegg vil skogbruk og beiteland være 
aktuell etterbruk. 
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5. VIKTIGE PROBLEMSSTILLINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN 

5.1 Generelt 

I dette kapittelet er det listet opp forventede problemstillinger som anses som viktig for miljø og 
samfunn og som må utredes i reguleringsplanen. I konsekvensutredningsforskriftens § 21 er det 
opplistet ulike tema som kan være relevante. I planprogrammet er det listet opp hvilke temaer som 
er vurdert relevante for miljø og samfunn for den aktuelle reguleringsplanen. 

5.2 Kulturminner 

Planen vil beskrive planens påvirkning på eventuelle kulturminner på land og i sjø innenfor 
planområdet (gjelder også evt. samiske kulturminner).  

5.3 Naturmangfold 

Planen omfatter utvidelser både på land og i sjø. Det må vurderes hvilken påvirkning planen har på 
naturmangfold, viktige naturtyper og arter. Planen skal vurderes opp mot naturmangfoldloven.  

5.4 Støy 

Forurensning gjennom støv og støy er et sentralt tema ved alle masseuttak. Bl.a. skal det beregnes 
støy fra masseuttaket. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 skal 

legges til grunn for planforslaget. Det skal vurderes avbøtende tiltak for å begrense støy mot 

nærliggende bebyggelse. 

5.5 Forurensning 

Det skal vurderes om planen kan medføre risiko for forurensning av natur, bl.a. i form av 
gjenslamming av sjøbunn/flukt av finstoff. Ved risiko for avrenning av finstoff eller annen 
forurensning må avbøtende tiltak vurderes i planen.  

5.6 Vannmiljø 

Det skal vurderes om planen får konsekvenser sett i forhold til miljømål etter vannforskriften. 

5.7 Strandsone 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen kan ikke legges til 
grunn for planarbeidet, ettersom masseuttaket ligger mot sjø og ettersom massene skal utskipes fra 
kaia som for dagens situasjon. Påvirkning på strandsonen vil bli beskrevet i planen.  

5.8 Landskap 

Steinbruddet skal visualiseres ved modeller/illustrasjoner for å vise hvordan det landskapsmessige vil 
bli berørt. 

5.9 Friluftsliv og rekreasjon 

Det skal i planen vurderes hvordan temaet vil bli påvirket av planen.  

5.10 Trafikk på sjø 

Det skal gjøres rede for hvilken påvirkning planforslaget har i forhold til trafikk på sjø. Kaiområdet vil 
bli vurdert, med tanke på sikkerhet og evt. behov for flytting/utvidelser. I utgangspunktet tas det 
sikte på videreføring av dagens kaianlegg. Det forventes at så godt som all masse blir uttransportert 
via båt. 
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5.11 Trafikk på veg 

Planen vil beskrive adkomst til område fra fv808 Bardalsveien, enten gjennom dagens avkjørsel eller 
evt. behov for flytting av denne. Planen vil også omhandle forventet trafikk på veg som blir generert 
fra anlegget og trafikksikkerhet. Intern veg til anlegget blir trolig ikke regulert da det vil bli behov for 
flytting av denne underveis i driftsfasen. 

5.12 Verdiskapning og næringsutvikling 

Det gjøres en vurdering av tiltakets virkning på verdiskapning og næringsliv i kommunen. Anlegget 
har i dag mange arbeidsplasser, bidrar til verdiskapning i kommunen og regionen og genererer 
skatteinntekter. Temaet vil bli utredet i planbeskrivelsen. 

5.13 Mineralske ressurser.  

Planens formål er uttak av mineralske ressurser (fjell). Temaet vil bli utredet gjennom planen. 

5.14 Reindrift.  

Planens påvirkning på reindrifta og eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives gjennom planarbeidet. 

5.15 Landbruk/jordvern og skogbruk 

Landbruksmessige forhold og berøring av disse vil bli beskrevet gjennom planarbeidet.  
 
Noe dyrka mark vil bli berørt og det er muligheter for etablering av nye jordbruksarealer gjennom 
planens etterbruk. I denne sammenheng nevnes det også at forslagsstiller har vært i kontakt med 
grunneier om å flytte noe av matjorda for etablering av nytt jordbruksareal utenfor planområdet, sør 
for fv808. 
 
Påvirkning på beitearealer og skogbruksarealer vil bli omhandlet.  

5.16 Samfunnssikkerhet og ROS-analyse  

Det skal utarbeidelse ROS-analyse for reguleringsplanen. ROS-analysen skal omhandle alle tenkelige 
risikoforhold, både menneskeskapte og naturskapte. 

5.17 Risiko ved havnivåstigning, stormflo og flom 

En må i planen vurdere om stormflo og havnivåstigning vil kunne medføre vesentlige ødeleggelser på 
land. Temaet inngår som en del av ROS-analysen. 

5.18 Geoteknikk 

En forventer behov for vurdering av geotekniske forhold ved oppfylling i sjøbukta. Temaet inngår 
som en del av ROS-analysen. 

5.19 Klimatrusler og klimatilpasning 

Det skal vurderes om det er mulig i planen å innarbeide tiltak eller virkemidler for å redusere utslipp 
av klimagasser, ivareta klimatilpasning som hensyn, og tiltak for mer effektiv energibruk og 
miljøvennlig energiomlegging, jf. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. 
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5.20 Utredningsbehov 

De viktigste temaene fra kapittel 5 som vurderes utredet nærmere er angitt i dette kapittelet. Dette 
er vurdert som de viktigste problemsstillingene i forhold til miljø og samfunn. 

5.20.1 0-alternativet 

Det mest realistiske alternativet til planforslaget er at anlegget avsluttes innenfor rammene til 
dagens driftsplan og driftskonsesjon. Dette omtales som 0-alternativet. 

5.20.2 Utbyggingsalternativet 

Planforslaget er utbyggingsalternativet, som innebærer utvidelse av dagens masseuttak. 
 

Tema Utredningsbehov 
Kulturminner Det vurderes i samråd med kulturminnemyndigheten (fylkeskommunen, 

Sametinget, NTNU vitenskapsmuseet) evt. behov for kartlegging. 
Naturmangfold Det vurderes i samråd med fylkesmannen evt. behov for kartlegging av natur. 

 
Støy fra 
virksomhet 

Beregning/kartlegging av støy fra virksomheten skal gjennomføres. 

Geoteknikk 
 

Geoteknisk vurdering/undersøkelse kan bli aktuelt i forbindelse med utfylling 
av bukt i sjø. 
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6. ORGANISERING OG MEDVIRKNING 
Forslagsstiller har utarbeidet forslag til planprogram. Forslag til planprogram og varsel om oppstart 
kunngjøres i Helgelands blad og på kommunens hjemmeside. Aktuelle høringsparter er tilskrevet pr. 
brev/mail og det er gitt en høringsfrist på 6 uker. 
 
Forslagsstiller vil ta direkte kontakt med de lokale berørte interessenter gjennom planprosessen. 
 
Kommunen vil som ansvarlig myndighet vurdere å fastsette planprogrammet etter gjennomgang av 
innkomne merknader og nytt forslag av omfang. 
 
Reguleringsplan (detaljregulering) vil bli utarbeidet på bakgrunn av fastsatt planprogram. Forslag til 
reguleringsplan tas opp til 1.gangs behandling i kommunen. Forslaget sendes på høring til berørte 
offentlige myndigheter og andre berørte parter og interessenter, samt legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. Planforslaget med innkomne merknader tas opp til 2.gangs behandling i kommunen. 
Reguleringsplanen vil da evt. sluttbehandles og vedtas i kommunestyret. 
 
Behov for møter med berørte parter avklares underveis i planprosessen. Før planen sendes inn til 
1.gangs behandling må det vurderes om det er behov for å presentere planen i regionalt planforum. 

6.1 Foreløpig framdriftsplan 
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7. VEDLEGG 
 

Vedlegg Dato 
Planens begrensning 26.01.2021 
  
  
  

  

  
  

 

 


