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HØRINGSSVAR MASSETAK DRAGEID 

Jeg tillater meg å skrive innspill til saken om massetak på Øvre Drageid. Jeg er datter til Tone Johanne 
Bakke som eier hus på Nedre Drageid og er lege og utdannet spesialist i nevrologi. Mine barn og jeg 
vil være de som overtar huset på Drageid. Vi er bosatt i Bodø og besøker stedet gjennomsnittlig en 
helg hver måned og ved mulighet er vi her over flere dager sammenhengende. Saltdal og Drageid er 
et stille og hyggelig sted å komme til, det er et område som innbyr til rekreasjon. 

Konsekvenser for beboere og miljø må veies opp mot de eventuelle økonomiske fordelene det kan gi 
for de som arbeider i firmaet og for kommunen. Ved nåværende skogsvei og turterreng til videre 
hytteområde på Dragefjell skal det tas i bruk et enormt område på 50 mål til massetak, trolig med 
ytterligere områder rundt dette til brakkerigger og maskiner. Ved etablering av massetak vil det nå 
urørte naturområdet bli forandret for alltid og dette friluftsområdet vil ødelegges. 

Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern gir viktige føringer til kommunen. Kommunen 
skal sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder 
mulige støyplager i planlegging av nyetableringer. Et menneskes følsomhet og sårbarhet for støy er 
avhengige av flere individuelle forhold og det er vanskelig å forutsi hvem som får helseplager av støy. 
Et massetak blir en helsemessig ulempe for de beboende, som fra å bo i et boligområde med 
personbiltrafikk og enkelte større kjøretøy som traktorer til å bo i et område med daglig anleggsdrift 
like ved. Foruten risiko for støy og nedfallsstøv fra selve anlegget vil de bli utsatt for støy og støv fra 
kjøretøyene til massetaket med drift opptil 300 dager inkl. lørdager.  

Støy fra massetak og knusverk selv om de er innenfor tillatt støynivå på målinger oppleves som 
forurensning. Erfaringer fra de som er bosatt nær slike massetak er klare på det, som for eksempel 
Brattåsen masseuttak/steinbrudd i Vesterålen og Forset masseuttak/steinbrudd i Klæbu. Dette er 
kommet frem både i mediesaker og høringer i disse kommunene. Helsekonsekvensutredninger har 
vist at å bli utsatt for dette gir vesentlige helsemessige ulemper. Særlig støy fra knusing og boring 
som er daglig aktivitet i massetak oppleves som svært forstyrrende.  Beboere i områder med 
massetak gir også innspill om at støy og støv fra tungtransport forringer deres livskvalitet. Det pekes 
for utenom på nedfallstøvet fra knusverket også på støvplager fra transport. Støv på veiene og på 
husene daglig er en belastning forteller beboere om. At det meste av arbeidet skal foregå på dagtid 
fra 07-16 skal være formildende for drift og transport inn og ut av slike anlegg. Det er 
turnusarbeidere, folk med hjemmekontorløsninger, pensjonister og barn som vil oppholde seg i og 
utenfor hjemmene sine på Drageid i disse tidsrommene. Det ferdes daglig voksne, barn og skolebarn 



langs fylkesveien som skal brukes fra massetaket til utkjøring ved E6 på Brenne og på Røkland. 
Transporten av masser ut av massetaket er tillatt i store perioder i døgnet, fra 07-23 og også på 
lørdager fra 8-15. Det skal kunne søkes om dispensasjoner ved behov, noe som gir signaler på at 
disse tidsrommene kan utvides, til ulempe for de bosatte. 

At firmaet som vil starte drift av massetak eier det omsøkte området kan ikke forhindre at en utreder 
andre områder. Jeg kan ikke se fremlagt dokumentasjon på at det er gjort gode utredninger av andre 
områder i kommunen til det formålet. Etablering av slik anleggsdrift vil i stor grad endre dagliglivet 
for beboere på Drageid med trafikk inn og ut av massetak, og dertil støv og støy fra slik tungtransport 
og økt risiko for ulykker mellom myke trafikanter og store lastebiler. Dersom det er behov for nytt 
massetak i Saltdal kommune må det være i et annet område med nærmere tilgang E6 der helst ingen 
innbyggere blir så sterkt belastet av ulempene det medfører. 

Det er leit å høre og se at saken allerede nå er blitt en belastning for flere fastboende på Drageid, 
mange er svært bekymret bare av tanken på at noen vil innføre en så stor forandring på hjemstedet 
deres. Et massetak i nærmiljøet på Drageid vil ikke bare gjøre Drageid og Saltdal mindre attraktivt 
med tanke på bosetning og fritidsaktiviteter for meg og min familie, de som besøker området eller 
bor der i dag, men også for nye generasjoner etter våre generasjoner. Dette hensynet som vanskelig 
kan måles i næringsskapende virksomhet og penger må veie tyngst i denne saken. De berørte 
beboere og spesielt barn skal tas hensyn til og de må slippe ulempene med et massetak på Drageid i 
50 år framover.  

 

Med hilsen  

 
Ida Bakke


