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Planinitiativ – Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok 

Bakgrunn 

Vår oppdragsgiver NVE ønsker å sette i gang arbeid med reguleringsplan for 

eksisterende steinbrudd med tilhørende drifts- og avslutningsplan på gnr./bnr. 

9/1/304 og 9/1. Vi ber med dette om formelt planoppstartsmøte iht. plan- og 

bygningsloven §§ 12-3 Detaljregulering og 12-8 Oppstart av 

reguleringsplanarbeid.  

 

 

 

Under redegjøres det for planarbeidet iht. Forskrift om behandling av private 

forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, gjeldende fra 

01.01.2018, jf. forskriftens § 1 Krav til planinitiativet, pkt. a) – l). 

 

Figur 1 Oversiktskart. Planområdet er vist med rød markør. Kilde: Norgeskart.no 
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Formålet med planen 

NVE ønsker å sette i gang arbeid med reguleringsplan for eksisterende steinbrudd med tilhørende drifts- 

og avslutningsplan. Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljregulering for eksisterende steinbrudd, 

slik at tiltenkt virksomhet kan tillates. 

 

Planområde og gjeldende planstatus 

Planområdet ligger nord for Karasjok sentrum og er en del av gnr./bnr. 9/1/304 og 9/1. Gjeldende plan 

for området er Plan-ID 5437_200401 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.10.2005. I denne planen er 

aktuelt område avsatt til byggeområde. 

 

 
 

 

Kommuneplanens arealdel legger følgende føringer for planområdet: 

 

Bestemmelse 2.1.1. Plankrav 

Innenfor området benevnt som Karasjok tettsted skal utbygging skje etter ny delplan eller reguleringsplan/ 

bebyggelsesplan. I vedlegg 1 er listet de reguleringsplaner som fortsatt gjelder innenfor området. Disse kan 

erstattes enten ved endring av eksisterende plan eller med helt nye planer. 

 

Planområdet er ikke regulert til steinbrudd, men det er lagt følgende bestemmelser til områder for 

råstoffutvinning: 

 

4.1.1 Plankrav i råstoffområder  

I områder avsatt til råstoffutvinning kan ikke søknadspliktige tiltak settes i verk før området inngår i 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Jfr Pbl § 20-4, 2 ledd pkt a. 

 

   

Figur 2: Planstatus. Omtrentlig planområdet er markert med svart strek. Kilde: kommunekart.com 
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Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Steinbruddet er en del av NVEs beredskapsbrudd i Norge, driftes bare av NVE i forbindelse med deres 

beredskaps- og sikringsarbeider i regionen og er drevet av NVE siden 1970- tallet. Antatt årlig uttak er 

beregnet til 2 000 m3. Det tillates ingen kommersiell drift av steinbruddene. 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Tiltaket vil være til fordel for både lokalt næringsliv og lokalsamfunnet. Når det gjelder funksjonell 

kvalitet, så ansees området som godt egnet til massetak, da store deler av området allerede er et massetak 

og det ligger nært E6. Arealet til selve uttaksområde i utvidelsen av masseuttaket avklares gjennom 

reguleringsplan. 

 

Når det gjelder miljømessig kvalitet, er området som sagt allerede brukt til massetak. Ved avslutning av 

massetaket stilles det krav til opprydding og best mulig tilpasning til omkringliggende terreng og natur. 

 

Landskap og omgivelser 

Omgivelsene rundt består for det meste av skog. Tiltaket vurderes å medføre endringer i landskapsbildet 

da området blir gravd opp, men det stilles krav til opprydding og best mulig tilpasning til omkringliggende 

terreng og natur når massetaket avsluttes. Det skal utarbeides drifts- og avslutningsplan for området. 
 
Risiko og sårbarhetsforhold  

I plansaken vil det utarbeides egen ROS-analyse i tilknytning til detaljreguleringen, hvor blant annet 

forhold som trafikk anses som relevante tema. Aktuelle utredningskrav forutsettes å bli tema på det 

formelle planoppstartsmøtet. 

 
Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger  

Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 

01.01.2019, jf. vurdering i respektive tabeller under. Det vurderes at tiltaket ikke faller inn under 

kriteriene i § 6, og dermed kreves det ikke planprogram. Det er videre gjort en vurdering av tiltakets 

virkning for miljø og samfunn etter kriteriene i § 8 og § 10. Se vurdering under tabellene. 

 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes Aktuelt Vurdering 

a. Regionale planer, kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplaner og områdereguleringer for tiltak i 
forskriftens vedlegg I og II  

Nei  Fanges ikke opp av § 6 
a. 

b. Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I, unntatt der 
aktuelt tiltak er utredet i tidligere plan  

Nei Fanges ikke opp av § 6 i 

vedlegg I, da tiltaket er 

under 200 daa. 
c. Tiltak i forskriftens vedlegg I som behandles etter annet lovverk 

enn pbl.  
Nei Tiltaket faller ikke inn 

under vedlegg I.  
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan 
få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn  

Aktuelt Vurdering 

a. Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II, unntatt der 
tiltaket er utredet i en tidligere plan.  

Ja Tiltaket faller inn under 

vedlegg II pkt. 2 a) 

«Mineraluttak, 

herunder 

torvskjæring». Dermed 
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skal det vurderes om 

planen får vesentlig 

virkning etter § 10. 
b. Tiltak i forskriftens vedlegg II som behandles etter annen lov enn 

pbl.  
Nei Tiltaket behandles ikke 

etter annen lov. 
§ 10 Kriterier for å vurdere vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn  

Aktuelt Vurdering 

a. Verneområder etter markaloven § 11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede 
vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, 
områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven  

Nei Se vurdering under.  

b. Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle 
kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige 
for friluftsliv  

Nei Se vurdering under. 

c. Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller 
regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske 
bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven  

Nei Tiltaket kommer ikke i 
konflikt med formålet 
eller konkrete 
retningslinjer i de 
statlige 
planretningslinjene/ 
planbestemmelsene.  

d. Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet  

Nei Se vurdering under.  

e. Øke belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder 
er overskredet  

Nei Tiltaket vil ikke 
medføre overskridelse 
av grenseverdier for 
økologisk og kjemisk 
tilstand.  

f. Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av 
vann- eller luftforurensning  

Nei Ingen vesentlig 
negative konsekvenser 
for menneskets helse.  

g. Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  Nei Ingen vesentlig 
forurensning eller 
klimautslipp.  

h. Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, 
skred eller flom.  

Nei Se vurdering under.  

 
Til § 8 a):  

Tiltaket faller inn under vedlegg II pkt. 2 a) «Mineraluttak, herunder torvskjæring». Dermed skal det vurderes 

om planen får vesentlig virkning etter § 10. 

 
Til § 10 a):  

o Verneområder etter markaloven § 11: Ingen registrerte verneområder i eller nærheten av planområdet.  
o Utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI): Ingen vesentlig negative konsekvenser for 

naturtyper i området.  
o Prioriterte arter: Det er ingen registrerte prioriterte arter i eller i nærheten av planområdet.  
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o Vernede vassdrag: Ingen registrerte vernede vassdrag i eller i nærheten av planområdet.  
o Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag: Planområdet er på land og langt fra Kárášjohka.  
o Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven: Det er ingen registrerte kulturminner 

eller kulturmiljø i planområdet.  

 
Til § 10 b):  

o Truede arter eller naturtyper: Det er registrert livskraftige arter i planområdet. I Artsdatabanken er det 
ikke registrert rødlistearter i planområdet.  

o Verdifulle landskap: Tiltaksområdet er ikke lokalisert innenfor verdensarvområder, helhetlige 
kulturlandskap, utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, 
nasjonalt/regionalt sjeldne og representative landskap med særlige kvaliteter, eller landskap med særlig 
lokal verdi.  

o Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer: Tiltaksområdet er ikke lokalisert innenfor områder regulert til 
bevaring gjennom pbl, og tiltaket er ikke omfattet av hensynssoner, arealformål eller bestemmelser for å 
ivareta verdier. Tiltaksområdet er ikke lokalisert innenfor områder som er omfattet av NB! -registeret 
(register for nasjonale kulturhistoriske bymiljøer), eller statlig listeførte landsverneplaner. Forholdet til 
kulturminner vil bli nærmere vurdert ifb. planprosessen. 

o Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser: På NGU er det ikke registrert mineralressurser i 
nærheten av tiltaket.  

o Områder med stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift: Planområdet inngår i RBD 16 
Kárašjoga oarjjabealli / Karasjok vestre sitt beiteområde og er registrert som vinterbeite, høstvinterbeite 
og høstbeite. Det vurderes at tiltaket ikke vil påvirke særverdiområder eller minimumsbeite for reindrifta 
negativt. 

o Områder som er særlig viktige for friluftsliv: Planområdet ikke ligger innenfor registrert viktig 
friluftslivsområder i Karasjok. Det vurderes at tiltaket ikke vil påvirke friluftslivet negativt, da steinbruddet 
har vært der siden 1970. på Ut.no er det ikke registrert stier eller turmål i området.   

 
Til §10 d)  

Planområdet er ikke satt av til LNFR. Ut fra ortofoto, kommunekart og ut.no vurderes det også at dette heller ikke 

er et viktig friluftsområde, da det ikke går noen stier gjennom området og heller ikke er noen kvaliteter her som 

tilsier at dette vil ha vesentlig virkning for friluftsområder. Masseuttaket vil heller ikke berøre landbruk eller 

reindriftsinteresser.  

 

Til § 10 h):  

Planområdet omfattes ikke av aktsomhetskart for alvorlige ulykker. Det vurderes at risiko for alvorlige ulykker 

blir håndtert i ROS-analysen.  

 

Konklusjon 

Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket er av en slik art eller omfang at det ikke utløses krav om 

konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom 

planbeskrivelse og ROS-analyse, ev. med særskilte fagutredninger.  
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Varsel om planoppstart og medvirkning  

Planarbeidet vurderes å berøre følgende parter, som vil tilskrives ved varsel om oppstart: 
 

• Hjemmelshavere i og 
tilgrensende til 
planområdet (naboer og 
gjenboere)  

• Karasjok kommune med 
underliggende etater 

• Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

• Troms og Finnmark 
fylkeskommune  

• Sametinget 
• Statens vegvesen 
• Direktoratet for 

mineralforvaltning  

• Finnmark politidistrikt  
• Finnmarkseiendommen 

(FeFo) 
• Reinbeitedistrikt 16 

Kárašjoga oarjjabealli / 
Karasjok vestre 

• Luostejok kraftlag SA 
• Grendelag og 

idrettforeneninger 
• Naturvernforbundet i 

Ávjovárri 
• Forum for natur og 

friluftsliv (FNF) Finnmark 

 

 

Berørte naboer og andre interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom 

varsel om oppstart. Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i posten 

eller per e-post. Igangsetting av planarbeidet varsles i en lokalavis samt på 

Rambølls nettsider. Det kan imidlertid bli behov for arbeids- og avklaringsmøter 

med ulike berørte parter og myndigheter. Dette vurderes løpende i 

planarbeidet. 

 

Avslutning  

På bakgrunn av ovenstående redegjørelse om tiltaket ber vi om formelt planoppstartsmøte. Dersom det 

skulle være spørsmål eller behov for tilleggsopplysninger, er det bare å ta kontakt. 

 

 

Med vennlig hilsen/ Dearvuođaiguin 

 

 

 

Kirsten E. Svineng 

Areal- og samfunnsplanlegger 

Sivilingeniør 

Henning Larsen avd. Alta 

M +47 974 27 395 

Kirsten.svineng@henninglarsen.com 

 


