
Referat fra oppstartsmøte angående detaljregulering for NVE steinbrudd i 

Karasjok  

Saksnavn: Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok  

Arkiv saksnr: 2022/583 

Kommunenummer: 5437 

Tildelt arealplan-ID: 2022-02 

Plannavn: Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok 

 

Møtested: Via teams 

Møtedato: 1.09.2022 klokken 10:00 

 

Til stede: 

 

For tiltakshaver/forslagsstiller:  

NVE: Tommy Johan Granheim 

Plankonsulent for forslagsstiller: Henning Larsen/Rambøll: Kirsten Svineng 

 

For kommunen: 

Planlegger: Hans Gunnar Guttorm 

Enhetsleder teknisk: Kristin Norbye-Bekkelund 

 

Bakgrunn for å igangsette arbeidet 

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. 

 

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. 

 

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

funksjonell kvalitet, så anses 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. 

 

Ved avslutning av massetaket stilles det krav til opprydding og best mulig tilpasning til 

omkringliggende terreng og natur. 

Reguleringsplanform 

Planen fremmes som detaljreguleringsplan i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-1 og 

12-3. 

Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel 

Innenfor planavgrensningen for denne plan vil kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.10.2005, 

oppheves og erstattes av denne plan, jamfør plan- og bygningslovens § 11-17 



Nasjonale bestemmelser og føringer som får betydning for planarbeidet 

Forskrift til lovverk:  

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og bygningsloven 

med ikrafttredelse 01.01.2018 

 

Kart og planforskriften 

 

Forskrift om konsekvensutredninger 

 

Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

 

Veiledere:  

Reguleringsplanveileder_ Sept2018 

 

DSB veileder- 2017 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Metode for risiko- og 

sårbarhetsanalyse i planleggingen 

 

Konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven, utgitt av kommunal og 

moderniseringsdepartementet februar 2020 

 

2/2017 Veileder Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging - Grunnlag for innsigelse 

 

Veileder M-128 2014: Veileder til retningslinje T-1442. Behandling av støy i 

arealplanleggingen 

 

Sametingets planveileder finnes på lenken https://sametinget.no/areal-klima-og-

miljo/sametingets-planveileder/ 

 

Nasjonale retningslinjer: 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, vedtatt ved 

kongelig resolusjon 14. mai 2019 

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel, vedtatt den 13. 10.2005, gjelder for området. Bestemmelse 2.1.1. 

Plankrav setter følgende føringer for området: «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». I vedlegg 1 finnes ingen 

reguleringsplan for det gjeldende området 

 

 

 

 



Medvirkning i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 5 og § 12-8 

Annonsering:  

Forslagsstiller kunngjør en melding om oppstart av planarbeid i Finnmark Dagblad eller 

Sagat.  

Kunngjøringen om at planarbeidet starter etter § 12-8 tredje ledd skal gi opplysninger om 

hvor planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig for innsyn. 

Kopi av meldingen kunngjøres av Karasjok kommune på kommunens hjemmeside.  
 

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. 

 

Varselet om at planarbeidet starter opp etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd, skal 

ha vedlagt planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet eller opplyse om hvor det er 

tilgjengelig. 

 

Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 

Registrerte grunneiere/festere naboer og gjenboere varsles med varselbrev: 

Gnr 1 fnr 1: Fefo Finnmarkseiendommen, postboks 133, 9811 Vadsø 

 

Offentlige høringsinstanser: 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, postboks 700, 9815 Vadsø 

sftfpost@statsforvalteren.no telefon: 78 95 03 00, Organisasjonsnummer: N-967 311 014 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset, Postboks 701, 9815 Vadsø, telefon 

77755000, e-post: postmottak@tffk.no, Org nummer: 922420866 

 

Sámediggi Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka, E-

post: samediggi@samediggi.no, + 47 78 47 40 00,   

 

Statens vegvesen region nord Postboks 1403, 8002 Bodø, E-post: firmapost-

nord@vegvesen.no 

 

Mattilsynet Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, E-

post: postmottak@mattilsynet.no  

 

NVE Kongensgate 14-18, 8514 Narvik, tlf (+47) 22 95 95 95, E-post: rn@nve.no 

 

Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim, tlf 73 90 46 00 

E-post: mail@dirmin.no 

 

Kommunal og moderniseringsdepartement Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo E-

post: postmottak@kmd.dep.no 

Telefon: 22 24 90 90  

 

REINBEITEDISRIKTER 

Reinbeitedistrikt 14 A: postboks 19, 9730 Karasjok, e-post:per.j.anti@hotmail.com 

Reinbeitedistrikt 16: Boks 185, 9735 Karasjok, e-post: rbd16.kjokvest@gmail.com 

Reinbeitedistrikt 17: Postboks 99, 9735 Karasjok, e-post: aslakmeira@gmail.com 

 

LEDNINGSSELSKAPER 
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Luostejok kraftlag Postboks 104, 9711 Lakselv  

epost: firmapost@lksa.no 

 

Telenor, E-post: kabelnett@telenor.com 

 

Kommunale høringsinstanser 

Eldrerådet postboks 84, 9735 Karasjok 

 

Barnas representant: postboks 84, 9735 Karasjok 

 

Vurderinger opp mot forskrift om konsekvensutredning 

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

fra 01.1.2021, 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 

Nei 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 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 

Nei Tiltaket kommer ikke i konflikt 

med formålet eller konkrete 
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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 

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  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): 

Verneområder etter markaloven § 11: Ingen registrerte verneområder i eller nærheten av 

planområdet. 

 Utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI): Ingen vesentlig negative konsekvenser 

for naturtyper i området. 

Prioriterte arter: Det er ingen registrerte prioriterte arter i eller i nærheten av planområdet 

Vernede vassdrag: Ingen registrerte vernede vassdrag i eller i nærheten av planområdet. 

Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag: Planområdet er på land og langt fra Kárášjohka. 

Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven: Det er ingen registrerte 

kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. 

 

Til § 10 b):  

Truede arter eller naturtyper: Det er registrert livskraftige arter i planområdet. I 

Artsdatabanken er det ikke registrert rødlistearter i planområdet. 

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. 

 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. 

Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser: På NGU er det ikke registrert 

mineralressurser i nærheten av tiltaket. 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. 

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. 

 

Krav til innhold og fremstilling av planmateriale som oversendes til behandling i 

kommunen 

 

Framstilling av planen skal være i henhold til kart- og planforskriftens kapittel 3 av 

01.07.2009, 01.01.2010 med endring https://lovdata.no/forskrift/2021-02-02-297.  

 

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal ha gjennomgående navning.  

 

Plankart med planavgrensning: 

Planen som oversendes til behandling i kommunen skal leveres på digitalt Sosi- versjon 4.5 

eller nyere. 

Koordinat system: 25 UTM-sone 35/Euref89 

VERT-DATUM: NN2000 

 

Kilde for basiskart: FKB-B data fra Statens kartverk. Leveres på sosi versjon 4.5 fra Karasjok 

kommune til konsulent.  

 

Det juridiske plankartet leveres i henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 

digitalt planregistre, Del 1 – Veileder for fremstilling av arealplaner med endringer sist pr 1. 

juli 2015. 

 

I tillegg leveres målestokk riktig plankart i farger som pdf-fil, inkludert tegnforklaring. 

Plankart skal ha plannavn, nasjonal arealplan-ID, tegnforklaring, nordpil, målestokktall, 

målestokklinjal og markering av koordinatnettet. Kartet skal gi opplysninger om hvilket 

horisontalt geodetisk grunnlag, høydegrunnlag og hvilken kartprojeksjon som er benyttet, og 

dato og kilde for geodata som er brukt i basiskartet. Det skal opplyse hvem som er 

forslagstiller, hvem som har utarbeidet og eventuelt revidert kartet og ha informasjon om 

planens behandling. Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir rettslige 

https://lovdata.no/forskrift/2021-02-02-297


virkninger og annen informasjon. Arealplaner som består av flere kartutsnitt skal ha system 

for å skille og identifisere de ulike utsnittene fra hverandre og vise sammenhengen mellom 

dem. 

Basiskartet tegnes i gråtoner. 

 

Planbestemmelser: 

Ved oversendelse til kommunen leveres planbestemmelser på elektronisk format, som word- 

og pdf-fil. 

 

Planbeskrivelse i henhold til pbl § 4-2. 

Planbeskrivelsen skal leveres på elektronisk format som word- og pdf-fil 

 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til pbl § 4.3 kan 

innarbeides i planbeskrivelsen. Metoden som fremkommer i DSB veileder: samfunnssikkerhet 

i kommunens arealplanlegging av 2017 skal brukes. 

Det skal lages en driftsplan og avslutningsplan som vedlegg planbeskrivelse 

Plangrensen ble endret på oppstartsmøtet i forhold til tilsendt planinitiativ. 

 

Fremdrift med tidsfrister 

 

Forslagstillers planlagte dato for varsel om oppstart av planarbeidet: september 2022 

Uttalefrist: Minst 6 uker. 

Forslagstillers planlagte dato for oversendelse av planforslag til kommunen: November 2022 

Behandling 1. gang av plan i kommunen: Desember 2022 

Offentlig ettersyn: Januar/Februar 2023 

Vedtaksprosess etter offentlig ettersyn: April/mai 2023 

 

Hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i kommunen 

Tiltakshaver: Kirsten Svineng 

Karasjok kommune: Hans Gunnar Guttorm 

 

Kommunens foreløpige råd og vurdering om blant annet oppstart anbefales 

Oppstart av planarbeid anbefales. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den 

senere saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra andre og krav fra offentlige 

myndigheter med videre vil kunne føre til krav om endring av planforslaget, eventuelt endring 

av fremdriften på behandlingsprosessen 

 

 

 

Karasjok 1.9.2022 

 

Med hilsen 

 

 
Kristin Norbye-Bekkelund  

Ovttadatjođiheaddji/Enhetsleder  

Hans Gunnar Guttorm  
        Plánejeaddji/Planlegger 


