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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID  

Bakgrunn 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at NVE har 

igangsatt følgende planarbeid:  

 

«DETALJREGULERING FOR NVE STEINBRUDD I KARASJOK» 

 

Henning Larsen (datterselskap av Rambøll) er engasjert som planfaglig 

konsulent og Rambøll står for drifts- og avslutningsplan på planarbeidet. 

 

 

 
 

 
Figur 1 Oversiktskart. Planområdet er vist med rødt. 
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Planens formål  

Vår oppdragsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (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. 

 

Konsekvensutredning 

Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningsloven § 4-1 og forskrift om 

konsekvensutredninger. Forslagsstiller og planmyndigheten konkluderer med 

at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning jf. 

forskriften §§ 6, 8, 10 og referat fra planoppstartsmøtet. 

 

Framdrift og milepæler 

Når varslingsperioden er over, starter utarbeidelse av planforslag. Iht. 

framdriftsplanen, skal dette skje i løpet av høst-vinter 2022-2023, og forslag til 

reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vår-sommer 

2023. Berørte parter vil da bli tilskrevet på nytt, og offentligheten orientert via 

annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Endringer kan skje som 

følge av prosessen og innspillene. 

 

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal 

endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i 

kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i 

lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til 

registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir 

direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og 

frist for klage.  

 

Frist for innspill 

De som har innspill ved oppstart av planarbeidet, bes sende disse på e-post til 

alta@ramboll.no eller til Henning Larsen, Postboks 1077, 9503 Alta, innen 

04.11.2022. Merk innspillet med oppdragsnummer: 1350050188.  Eventuelle 

spørsmål i saken rettes til e-post kirsten.svineng@henninglarsen.com eller på 

tlf. til 974 27 395.    

 

Varslingsbrev med vedlegg er å finne på Karasjok kommunes hjemmeside: 

www.karasjok.kommune.no  

http://www.karasjok.kommune.no/
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Med vennlig hilsen 

 
Kirsten E. Svineng 

Sivilingeniør, Arealplanlegger 

 

 

 

 

Vedlegg (finnes på Karasjok kommunes hjemmeside. jf. adresse angitt 

ovenfor):  

Vedlegg 1: Planinitiativ 

Vedlegg 2: Referat fra oppstartsmøte 

 


