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  Plan- og næringsutvalg 

 

Fastsettelsen av planprogram detaljreguleringsplan for Austvika 
steinbrudd ID 202006 

Rådmannens innstilling 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 fastsettes «planprogram for detaljreguleringsplan 
for Austvika steinbrudd» plan-ID 202006.  
Planprogrammet skal legges til grunn i det videre planarbeidet  
 

 
Saksutredning 
Bakgrunn og formål med detaljreguleringsplan arbeidet 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for dagens drift og framtidige utvidelser av eksisterende 
steinbrudd ved Austvika, Leirfjord kommune. Planen er vurdert opp mot 
Konsekvensutredningsforskriften for planer etter plan- og bygningsloven. Iht. forskriftens § 6 
er det krav om planprogram og konsekvensutredning.  
Steinbruddet ble startet på 1980-tallet og har nå vært i drift i ca. 35 år. 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 
kommer på plass.  
 

Planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere.  
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli 
tatt i betraktning under forberedelsen av planen og tiltak.  
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 
Tabell: Framdriftsplan til planprogram detaljreguleringsplan for Austvika steinbrudd 
ID202006 



 
Aktivitet  Utvalg  Periode  

Oppstart av planarbeidet og offentlig høring av 
planprogram 

PNU  03.02.2021 

Offentlig høring     03.02.2021-22.03.2021 

Behandling av forslag til planprogram PNU 25.08.2021 

Fastsettelse av planprogram KST 29.09.2021 

 
Det er ikke behov for endringer i planprogrammet, jf. vedlagte merknadsbehandling. 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Planprogram for Austvika steinbrudd 
Vedlegg 2 Innkomne merknader 03.02.2021-22.03.2021 
Vedlegg 3 Merknad behandling 
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