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Uttalelse ved offentlig ettersyn - Drageid massetak - Saltdal kommune   

Saken gjelder detaljregulering for etablering av et massetak (steinbrudd) med adkomst og 

nødvendig infrastruktur for øvrig. Det tas sikte på uttak av ca. 750 000 m3 steinmasser. Planområdet 

er ca. 49 daa. Området er i dag satt av til landbruk, natur, fritidsformål og reindrift, LNFR i 

arealdelen til kommuneplan for Saltdal (2009). Fylkeskommunen ga innspill til saken i brev av 8. 

februar 2017 i tillegg til et eget kulturminefaglig innspill i brev av 4. juni 2018. 

 

Fylkeskommunens uttalelse kommer etter oppsatt frist da dokumentene ikke ble registrert mottatt 

her i rett tid. Uttalelsen er gitt med utsatt frist. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  

 

Forholdet til regionale interesser 

Nordland fylkeskommune ser på mineraler som viktige for verdiskaping og sysselsetting. Lokal 

tilgang til byggeråstoffer til veg og anlegg er viktig for utbyggingsprosjekter i kommunene siden det 

reduserer behovet for mer langtransporterte masser som er ugunstige i miljøsammenheng.  

 

Samtidig er massetak svært synlige terrenginngrep, slik at fordelene med bedret tilgang på 

steinmasser må avveies mot andre interesser. I dette tilfellet gjelder dette i første rekke hensynet til 

friluftslivsinteresser, naturverdier og landskap i tillegg til evt. støyplager i nærmiljøet.  

 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i vesentlig strid med regional politikk slik det blant 

annet går fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. 

 

Planfaglige merknader 

Det er gjennomført en konsekvensutredning for utvalgte temaer (friluftsliv, landskap, 

naturmangfold og reindrift).  

 

Planområdet ligger i et område som er karakterisert som et svært viktig friluftsområde, slik at 

åpning av et steinbrudd her vil ha negativ innvirkning på utøvelse av friluftsliv. Dette søkes avbøtt 

ved begrensninger i driftstid i bruddet (4 mndr. og innenfor normal arbeidstid), ingen drift i ferier 

og kun 5 dager med sprengningsarbeider pr. år. Uttransport av masser kan foregå utover dette i en 

viss utstrekning, men vi ber kommunen begrense muligheten for uttransport av masser helt til kl. 

23.00 på hverdager og sette kravet på et tidligere tidspunkt. I tillegg skal det gjøres noen støy- og 

innsynsdempende tiltak i form av en jordvoll rundt deler av anlegget. Alle tiltak i driftsfasen og ved 

avslutning av driften vil ellers reguleres av driftsplanen som fastsettes av Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15182&FilId=20596


 

 

2 

 

Størst usikkerhet knytter det seg til mulighetene for avrenning av slamholdig vann til den 

nærliggende bekken som løper sammen med Indre Tverrelva og videre til Saltdalselva. Vi ber 

kommunen særskilt følge opp at tiltak for å forhindre avrenning til vassdrag blir fulgt opp (jf. pkt. 

2.4 i reguleringsbestemmelsene) 

 

Kulturminnefaglig 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver, og vi har tidligere gjort mindre undersøkelser på stedet. 

Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente 

verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er 

tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 

planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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