Utbygging
Tromsø kontorsted
7. januar 2022

E8 Lavangsdalen,
reinovergang og skredvoll
Foto: Statens vegvesen

Innspill til planoppstart

Plan, folkehelse og kulturarv

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.

Dato:

29.11.2021

Dok.nr:

21/16642-3

Deres ref:

21/191632-1

Saksbehandler:

Anne Øvrejorde Rødven

Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid reguleringsplan for reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen
Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.
Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta interesser som berører kulturminne-,
kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller
planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven
har fylkeskommunen også et ansvar for å ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og
klimaloven legges til grunn for fylkeskommunens vurdering av plansaker.

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 3.11.2021, med frist 26.11.2021.
Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder.

Formål
Hensikten med planen er å sikre nok areal til etablering av reinovergangen som skal fungere som

et bindeledd mellom de ulike delene av barmarksbeitet i området. Etableringen av
reinovergangen medfører behov for forlengelse av eksisterende skredvoll sørover, og muliggjør
også andre utbedringer av vollen for å forbedre trafikksikkerheten på E8 i Lavangsdalen.
Reguleringsplanen tar også sikte på å tilrettelegge for tidsavgrenset uttak av lokale
byggemasser til byggingen av ny E8 Sørbotn – Laukslett fra et gammelt steinbrudd i
Lavangsdalen. Uttaksområdet skal gjenfylles og arealet tilbakeføres til arealformål LNFR etter
den tidsavgrensede uttaksperioden.

Planstatus
I gjeldende kommuneplanens arealdel er store deler av planområdet avsatt til LNFR, med
hensynssonene «reindrift» og «ras og skred». I tillegg krysser eksisterende
detaljreguleringsplan for E8 Lavangsdalen planområdet.

Vurdering av konsekvensutredning
Forslagsstillere har gjort en fyldig vurdering av krav om konsekvensutredning og anser at
planinitiativet ikke utløser krav om KU etter forskriftens §§ 6 og 7, men at tiltaket faller inn under
§ 8, vedlegg II nr. 2a og nr. 10e i. Tiltaket kan også favnes av § 8, vedlegg II nr. 13. Det er
derfor gjort en vurdering etter KU-forskriftens § 10, og tiltakshavere har konkludert med at
tiltaket ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at KU-plikten ikke utløses utover
den allerede utarbeidede konsekvensutredningen for tema reindrift.
Fylkeskommunen har ingen merknader til vurderingene, men vi presiserer at virkningene av
planen for relevante temaer må framgå av planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningsloven § 4-2,
1.ledd.

Postadresse:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701, 9815 Vadsø

Kontakt:
E-post: postmottak@tffk.no
Telefon: 77 75 50 00

Nettside:
tffk.no

Kulturminnevern
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. lov om
kulturminner av 1978 og PBL av 2008.
Planområdet er sjekket mot våre arkiver og ut fra vår faglige vurdering av området. Så langt vi kjenner til,
er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.
Den generelle aktsomhet- og meldeplikten, må fremgå av planbeskrivelse:
Dersom det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som indikerer eldre tids
aktivitet i området, må arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes umiddelbart. Både tiltakshaver og
utførende entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov om kulturminner av 1978 § 8,
andre ledd.
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametinget.

SOSI
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes
Kartverket på e-post; planTRF@kartverket.no. Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen og melder
ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er
rettet opp før plankartet sendes ut.

Avslutning
Fylkeskommunen har ingen ytterligere innspill til varsel om oppstart ut fra våre berørte fagområder. Vi
ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning
underveis.

Med hilsen
Charles Petterson
Ass. avd.leder plan, folkehelse og kulturarv

Anne Øvrejorde Rødven
Fagleder areal- og
samfunnsplanlegging
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Statens vegvesen
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 26.11.2021
Vår ref.: 202117267-2
Deres ref.: 21/191632

NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for
reinovergang og skredvoll - E8 Lavangsdalen - Tromsø kommune planid 1944
Vi viser til brev datert 3.11.2021. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med
reguleringsplan for reinovergang og skredsikring i Lavangsdalen. Formålet med
planarbeidet er å forsterke eksisterende skredvoll samt å etablere en reinovergang. Det er
avholdt et møte i planforum 25.11.2021 med orientering om saken.
Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven (pbl).
NVEs konkrete innspill
Det ble orientert om at kantsonen til Vassdraget skal ivaretas ved forlengelse av
skredvollen mot sør. Vi mener at planen også må synliggjøre hvordan kantsonen ivaretas i
anleggstiden og hvor det eventuelt skal være midlertidige deponiplasser.
NVE har ingen andre innspill til oppstart, men viser til vårt generelle innspill.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Generelle råd
For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i
reguleringsplanen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er
informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert
veileder for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir
dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at
disse interessene blir vurdert i planarbeidet.

NVEs oppfølging av planarbeidet
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig
ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er
vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må
være vedlagt planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokument blir
sendt elektronisk til NVE.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand
til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene
som har størst behov.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Eva Forsgren
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner
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Statsforvalterens innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for
reinovergang og skredvoll - E8 Lavangsdalen, Tromsø
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til varsel om oppstart av detaljregulering av reinovergang
og skredvoll i Lavangsdalen (plan ID 1944), Tromsø kommune med høringsfrist 26. november 2021.
Formålet med reguleringsplanen er å sikre nok areal til etablering av reinovergangen som skal
fungere som et bindeledd mellom de ulike delene av barmarksbeitet i området.
Etableringen av reinovergangen medfører behov for forlengelse av eksisterende skredvoll sørover,
og muliggjør også andre utbedringer av vollen for å forbedre trafikksikkerheten på E8 i
Lavangsdalen. Reguleringsplanen tar også sikte på å tilrettelegge for tidsavgrenset uttak av lokale
byggemasser til byggingen av ny E8 Sørbotn – Laukslett fra et gammelt steinbrudd i Lavangsdalen.
Uttaksområdet skal gjenfylles og arealet tilbakeføres til arealformål LNFR etter den tidsavgrensede
uttaksperioden
I gjeldende kommuneplanens arealdel er store deler av planområdet avsatt til LNFR, med
hensynssonene «reindrift» og «ras og skred». I tillegg krysser eksisterende detaljreguleringsplan for
E8 Lavangsdalen planområdet.
Planen inngår i Statsforvalterens samordningsoppgave. Ordningen gir Statsforvalteren fullmakt til å
samordne og eventuelt avskjære uttalelser med innsigelser fra regionale statsetater.
Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning (KU)
Forslagsstillere har gjort en fyldig vurdering av krav om konsekvensutredning og anser at
planinitiativet ikke utløser krav om KU etter forskriftens §§ 6 og 7, men at tiltaket faller inn under § 8,
vedlegg II nr. 2a og nr. 10e i. Tiltaket kan også favnes av § 8, vedlegg II nr. 13. Det er derfor gjort en
vurdering etter KU-forskriftens § 10, og tiltakshavere har konkludert med at tiltaket ikke gir
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at KU-plikten ikke utløses utover den allerede
utarbeidede konsekvensutredningen for tema reindrift.
Statsforvalteren har ingen merknader til vurderingene, men vi presiserer at virkningene av planen
for relevante temaer må framgå av planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningsloven § 4-2, 1.ledd.

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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Faglige råd
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen skal utarbeides i tråd med veilederen Samfunnssikkerhet i kommunenes
arealplanlegging (2017). Vi gjør oppmerksom på at veilederen i tillegg til sjekklister sier at det skal
gjøres analyser av konkrete, sannsynlige hendelser, jf. kap 4.4 og vedlegg 1 i veilederen.
FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. Dette krever felles innsats fra alle deler av samfunnet. Lokale
og regionale aktører er viktige for å nå målene. I denne reguleringsplanen mener statsforvalteren
det er mest hensiktsmessig å fokusere på hvordan planleggingen og gjennomføringen av planen kan
bidra til å nå bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene.
Norge har forpliktet seg til å redusere de nasjonale klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030.
Dette krever en rask og omfattende omstilling i alle deler av samfunnet i tråd med de statlige
planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Det er derfor
viktig at klimagassreduksjon vurderes i planarbeidet, og at løsninger som gir klimagevinst i form av
reduserte utslipp blir valgt. Statsforvalteren anbefaler at lavest mulig klimagassutslipp blir et
grunnleggende prinsipp i det videre planarbeidet.
Vi ber om at planbeskrivelsen omtaler og drøfter hvordan planen og tiltakene kan bidra til å nå
bærekraftsmålene. Vi anbefaler at det som ledd i planprosessen blir utarbeidet et enkelt
klimagassbudsjett, at plandokumentene gjør rede for tiltak for å redusere klimagassutslipp.
Klimaendringer
Å motvirke klimaendringene er en del av bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene. På grunn av
økt fare for ekstremvær med store, lokale nedbørsmengder, anbefaler vi at kommunen i
planarbeidet særskilt vurderer hvordan planområdet kan bygges for å tåle konsekvensene av mer
ekstremvær, herunder økt vannføring i elver.
Reindriftshensyn
Statsforvalteren er sektormyndighet for reindrift i Troms og Finnmark samt nordlige del av Nordland
fylke.
I forbindelse med varsel om oppstart og høring av planprogram for detaljregulering av E8 Sørbotn –
Laukslett, vestre trasé, (plan ID 1920) kommenterte vi i 2020 at det ville være naturlig å se på
avbøtende tilretteleggingstiltak i Lavangsdalen, for eksempel i form av en overgang for rein. Etter
gjennomført konsekvensutredning for tema reindrift ble det i planbestemmelsene til plan ID 1920
lagt opp til avbøtende tiltak ecoduct/reinovergang i Lavangsdalen.
I regionalt planforum 25. november ble saken lagt fram og vi registrerer at berørt reinbeitedistrikt er
blitt invitert inn i planleggingen og utformingen av reinovergangen. Dette anser vi som et viktig
moment for å få til en vellykket reinovergang som dyr fritt vil trekke over og som vil fungere i
forbindelse med aktiv flytting/driving av dyr. I utarbeidet konsekvensutredning vises det til at
kunnskap om reinens naturlige trekkveier er den enkeltfaktor som har størst betydning for vellykket
etablering av reinoverganger, og at det finnes flere eksempler på ellers velbygde overganger som
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ikke fungerer fordi man ikke har hatt grundig nok dialog tidlig i planleggingsfasen med det berørte
reinbeitedistriktet.
Vi minner også om at konsekvensutredningen viser til at mest mulig skjerming for både visuell støy
og trafikkstøy, og ledegjerder er viktige for å øke egnetheten av en reinovergang.
I forbindelse med oppgradering av skredvoll og bygging av reinovergangen vil anleggsfasen kunne
ha en negativ innvirkning på reindriftens bruk av nærområdet. Dette er noe som kan hensyntas ved
å tilpasse anleggsarbeidet i forhold til reindriftens bruk av nærområdet.
Det samme vil være tilfelle i forhold til uttak av masser. Anleggsstans i forbindelse med eventuell
flytting av rein forbi området eller ved bruk av gjerdeanlegget vil være nødvendig. Dette er noe som
kan ivaretas med en planbestemmelse som stiller vilkår for bruk av anlegget, jamfør pbl § 12-7 nr 2.
Vi foreslår at reinbeitedistriktet skal kunne be om kortvarig pause i uttaksvirksomhet etter
reindriftens driftsmønster (flytting av rein og bruk av gjerdeanlegg). Vilkår og tidspunkt for
stopp/pause av drift for anlegget må fastsettes i tett dialog med distriktet og tiltakshaver.
Vi forutsetter at området brukt til masseuttak istandsettes på en slik måte at det ikke er til hinder
eller skade for reindriftens bruk av området.
Vi anbefaler at det holdes en god dialog med det berørte distriktet både i planprosessen og i
byggefasen av tiltaket.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven sentrale prinsipper, kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper, skal
legges til grunn ved myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og annen lovgivning, herunder
plan- og bygningsloven. Det skal komme frem av enhver beslutning som fattes ved utøving av
offentlig myndighet hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. naturmangfoldloven § 7. Dette
innebærer en noe utvidet begrunnelsesplikt i forhold til det som følger av forvaltningsloven § 24
første ledd. Se mer informasjon i Klima- og miljødepartementets veileder T-1554 B
Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk.
Kunnskap om miljøtilstanden fins i nasjonale databaser, se Miljødirektoratets Veileder om
konsekvensutredninger for klima og miljø under temaet Kunnskapsgrunnlaget.
Vannforvaltning og kantvegetasjon
Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold og fungerer også som
flomdemper og erosjonssikring. Kantvegetasjon langs vassdrag står her i en særstilling. De fungerer
som viktige landskapselement, og som levested for svært mange planter og dyr. Kravet om å
opprettholde kantvegetasjon er gitt i vannressursloven § 11, og myndigheten til å gi dispensasjon fra
denne bestemmelsen er delegert til Statsforvalteren.
Statsforvalteren ser det som viktig at bredden på vegetasjonsbeltet langs Mellomdalselva og
Sørbotnelva fastsettes, og ber om at kommunen vurderer å utvide plangrensene til også å omfatte
de nevnte elvene. Bredden på vegetasjonsbeltet må fastsettes ut fra kriteriene i vannressursloven §
11 første ledd.
En slik fastsetting av et vegetasjonsbelte, med bestemmelse om at det ikke skal gjøres tekniske
inngrep innenfor beltet, vil også bidra til at andre interesser i vassdragene Sørbotnelva og
Mellomdalselva ivaretas.
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I den forbindelse viser vi til at tiltak i og langs vassdrag, som graving eller andre fysiske inngrep, kan
påvirke livet til fisk og/eller andre ferskvassorganismer. Slike inngrep krever i de fleste tilfeller
tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Det er viktig at tiltakshaver er kjent med regelverket dersom tiltakene vil kunne medføre inngrep i
vassdraget med virkninger for fisk.
Informasjon finnes her: https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/vassdrag/.
Oversending av planforslag i SOSI-format før høring
Vi ber om at plankartet sendes som SOSI-fil og PDF-utskrift til Kartverket på e-post
planTRF@kartverket.no før høring. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av planen og melde
eventuelle rettingsbehov. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er rettet
opp før plankartet sendes ut på høring. Den digitale planen lagres i en regional høringsdatabase
som de statlige og regionale høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. Dette forenkler
saksbehandlingen og gir raskere og bedre høringsuttalelser.

Statsforvalteren stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen.
Ved henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2021/9953.

Med hilsen
Oddvar Brenna
Fagkoordinator plan

Ellen Margrethe Oskal
seniorrådgiver plan

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan for reinovergang og skredvoll, E8
Lavangsdalen, Statskog SF
Vi viser til varsel om planoppstart datert 03.11.2021, som pga. en feil i deres postsystem ble sendt til feil
adresse, og derfor ikke mottatt av oss før mottak pr e-post den 25.11.2021.
Statskog er som hjemmelshaver til eiendommen gnr 35 bnr 3 i Tromsø kommune berørt av
reguleringsplanen. Eiendommen gnr 35 bnr 3 består av fire teiger, planområdet ligger i sin helhet innenfor
teigen i området ved Sarasteinen.
Reinbeitedistriktet har spilt inn at det er ønskelig med tynning av skog på østsiden av E8, slik at det blir
enklere å flytte reinen fra Mellomdalen og ned mot reinovergangen. For Statskog er det tilstrekkelig at
skogtynningen blir nevnt i planbeskrivelsen, og områdets arealformål (LNFR) blir uendret. Statskog skal
kontaktes for inngåelse av avtale om skogtynning og forutsetter at kostnader i denne forbindelse dekkes
av tiltakshaver.
Statskog, som grunneier i planområde, forutsetter videre at nødvendige avtaler knyttet til etableringen av
reinovergang, steinbrudd og uttak av masser blir opprettet før arbeidet påbegynnes.
Vi ber om at planforslaget når det legges ut på høring sendes til vår adresse:
Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

Med hilsen
Lill-Grete Bie
seniorkonsulent eiendom
Dette dokumentet er elektronisk signert
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for reinovergang og
skredvoll, E8 Lavangsdalen i Tromsø kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 3. november 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om saken
Statens vegvesen har varslet oppstart av reguleringsplan for etablering av
reinovergang og skredvoll langs E8 i Lavangsdalen. Gjeldende reguleringsplan for E8
Sørbotn – Laukslett krever etablering av reinovergang i området. Etableringen av
reinovergangen vil føre med seg behov for forlengelse av eksisterende skredvoll.
Som et miljøtiltak benytter Statens vegvesen lokale byggemasser i sine vegprosjekter.
Reguleringsplanen vil derfor tilrettelegge for uttak av stein til byggingen av ny E8
Sørbotn – Laukslett i det gamle steinbruddet i Lavangsdalen. Planen vil legge til rette
for en tidsavgrenset uttaksperiode med fokus på istandsetting etter endt uttak.
Istandsettingen innebærer at uttaksområdet gjenfylles og arealet tilbakeføres til LNFRformål, som tilsvarer naturterreng.
Statens vegvesen opplyser i høringsbrevet at det skal utarbeides driftsplan og søknad
om driftskonsesjon til DMF.
Uttalelse fra DMF
Følgende uttalelse om masseuttak gjelder den delen av planen hvor det skal drives
uttak eller inngrep knyttet til uttaket, for eksempel sikrings- og skjermingstiltak.
Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Regulering
bidrar til å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og

myndigheter, der det legges vekt på langsiktige løsninger og beskrivelse av
konsekvenser for miljø og samfunn jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse §
1-1. Gjennom reguleringen legges forutsigbare rammer for den framtidige
råstoffutvinningen. Vår generelle anbefaling er at denne type tiltak bør ha
reguleringsplan, og området hvor det skal drives uttak bør avsettes med arealformålet
råstoffutvinning.
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig
forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både
i volum og kvalitet.
Det er per i dag ikke registrert noen forekomster av mineralressurser innenfor området
i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine ressursdatabaser. Det opplyses i
varslingsbrevet at det skal tas ut masser fra uttaket som skal brukes til vegprosjekt.
DMF oppfordrer til at plandokumentene sannsynliggjør at ressursgrunnlaget for
uttaket er til stede, sammen med et estimat av totalt volum. For å estimere levetid bør
antatt årlig uttak vurderes i planarbeidet. Planen bør også inneholde en vurdering om
kvalitetsvariasjoner, bruksområde og marked på kort og lang sikt. Oppstartsvarselet
opplyser om at ressursene skal brukes til et spesifikt vegprosjekt. DMF vurderer at
dette kan være lite hensiktsmessig fordi det kan begrense bruksområdene for
ressursene, og mineralske ressurser bør utnyttes optimalt når det først er startet uttak.
Vegvesenet bør vurdere om ressursene kan benyttes til andre formål, både internt i
vegprosjektet og i det private markedet.
Det framgår av oppstartsvarselet at uttaket er et steinbrudd, med et begrenset volum
og omfang ut fra behovet for å realisere nødvendige tiltak ved vegen i området. DMF
forventer at det gjøres rede for de geologiske strukturene i området som vil ha
betydning for utforminga av planen og rammer som reguleringsplanen skal ivareta,
dersom det ses som relevant for utformingen av uttaksområdet i planen. Dette kan
omfatte oppsprekkingsgrad, sprekkenes strøk/fall og diskontinuiteter (sprekkesoner) i
bergarten med tanke på hvordan reguleringsplanen skal tilrettelegge for et forsvarlig
og hensiktsmessig uttak av forekomsten.
Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven
Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og
gjennom eventuelle vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av
DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum
oppfylle kravene som følger av DMF sine driftsplanveiledere, revidert mars 2021. Se
vår «Driftsplanveileder – fast fjell», for mer informasjon:
https://www.dirmin.no/driftsplanveileder.
Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt
i medhold av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen.
Arealavklaringen for masseuttaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket,
tidsbegrensning og etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene bør gå klart
frem i planbeskrivelsen.
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Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og
avslutningen av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny
behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra
bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen.
Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk
verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige
vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal
godkjennes av DMF.
Forholdet til mineralloven
Det framgår av varsel om oppstart at det vil bli søkt om driftskonsesjon for uttaket.
DMF anbefaler at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på
følgende, eller lignende, måte: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven.
Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.»
Sikring og skjerming
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak,
og for tilsyn og vedlikehold av disse.
Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra
boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En vegetasjonsskjerm kan bidra til
å redusere støy og støvpåvirkning, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at
det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet.
Vi anbefaler at skjermingstiltak ikke legges oppå, men ved siden av uttaksområdet, da
det ikke skal foretas uttak i områder avsatt til skjermingstiltak.
Etterbruk
DMF anbefaler at etterbruk av uttaksområdet fastsettes gjennom bestemmelser til
arealformålet råstoffutvinning på følgende, eller tilsvarende måte: «Etter endt uttak og
opprydding, skal arealet istandsettes til naturterreng. Arealformålet skal ved endt
istandsettingsarbeid endres fra råstoffutvinning til LNFR».
Bestemmelsen gjør det mer tydelig hvilke krav som stilles til avslutningen av uttaket,
hvilket arealformål som uttaket settes i stand til, og gir god kobling til DMF sin
behandling av søknad om driftskonsesjon. Dersom det vurderes benyttet kombinerte
arealformål hvor råstoffutvinning er en del av kombinasjonen, må det klart gå frem av
bestemmelsene rammene for hvordan råstoffutvinning tillates innenfor arealformålet.
Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av
mineralressurser»: https://dirmin.no/regelverk/veiledere

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.
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Automatisk tilbakemelding - Varsel om oppstart av planarbeid reguleringsplan for reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.
Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende
områder:
•
Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
•
Transport av farlig gods
•
Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
•
Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er
nødvendig.
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om
DSBs uttalelse til.
Dersom plansaken gjelder areal knyttet til etablert storulykkevirksomhet eller areal hvor
det planlegges etablering av anlegg som sikkert eller muligens vil bli storulykkeanlegg,
bes det også om at høringen sendes DSB på nytt. Det må fremgå av oversendelsen at
saken gjelder plansak knyttet til anlegg omfattet av storulykkeforskriften.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
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