
 

  

 

 

 

 

 

Oppdragsgiver 

Statskog SF 

 

Dokument type 

Planbeskrivelse 

 

Dato 

Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

DETALJREGULERING 

MASSETAK STORJORD 
PLANBESKRIVELSE 

 

 

 



Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

 

 

 

 

  

 

Rambøll 

Kobbes gate 2 

PB 9420 Torgarden 

N-7493 Trondheim 

 

T +47 73 84 10 00 

https://no.ramboll.com 

 

 

 

 

DETALJREGULERING MASSETAK STORJORD 

PLANBESKRIVELSE 

 
Oppdragsnavn Massetak Storjord 

Prosjekt nr. 1350031454 

Dokument type Planbeskrivelse 

Versjon 00 

Dato 25.10.2019 

Utført av Andrea Marthinsen 

Kontrollert av Eirik Lind 

Godkjent av Andrea Marthinsen 

Beskrivelse Planbeskrivelse 

  

  

 

 

 

 

 

     

     

00 25.10.2019 Planbeskrivelse til 1. gangsbehandling ANAM EGLTRH 

VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV 



Rambøll - Detaljregulering massetak storjord 

 

  

 

1/31 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. Bakgrunn 3 
1.1 Hensikten med planen 3 
1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 3 
1.3 Tidligere vedtak i saken 3 
1.4 Krav om konsekvensutredning 4 
2. Planprosessen 5 
2.1 Oppstartsmøte 5 
2.2 Varsel om oppstart 5 
2.3 Øvrig medvirkning 6 
3. Planstatus og rammebetingelser 7 
3.1 Statlige planer og føringer 7 
3.2 Regionale planer 7 
3.3 Kommunale planer 8 
3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 8 
3.5 Analyser og utredninger 9 
4. Eksisterende forhold 10 
4.1 Beliggenhet 10 
4.2 Dagens arealbruk 10 
4.3 Landskapsbilde 10 
4.4 Kulturminner og kulturmiljø 11 
4.5 Naturmangfold 11 
4.6 Landbruk/naturressurser 12 
4.7 Trafikkforhold 12 
4.8 Friluftsliv 12 
4.9 Barns interesser 13 
4.10 Teknisk infrastruktur 13 
4.11 Grunnforhold 14 
4.12 Forurensning 15 
4.13 Reindrift 15 
5. Planforslaget 17 
5.1 Planens hensikt, avgrensning 17 
5.2 Reguleringsformål 17 
5.3 Beskrivelse av tiltaket 18 
5.4 Utforming 18 
5.5 Drift av uttaket 20 
5.6 Teknisk infrastruktur 21 
5.7 Støy og støv 21 
5.8 Utslipp til vann 21 
5.9 Rekkefølgebestemmelser 21 
6. Virkninger 22 
6.1 Overordnede planer 22 
6.2 Stedets karakter og landskap 22 
6.3 Kulturminner og kulturmiljø 22 



Rambøll - Detaljregulering massetak storjord 

 

  

 

2/31 

6.4 Trafikkforhold 22 
6.5 Friluftsliv 22 
6.6 Barns interesser 23 
6.7 Utslipp til vann 23 
6.8 Teknisk infrastruktur 24 
6.9 Reindrift 24 
7. Risiko- og sårbarhet 25 
8. Innkomne innspill 26 
9. Referanser/kilder 30 
10. Vedlegg 31 

 

 

FIGURLISTE 

 

Figur 1 Avisannonse 5 
Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 8 
Figur 3 Gjeldende reguleringsplan 9 
Figur 4 Planområdets beliggenhet 10 
Figur 5 Dagens massetak sett fra øst 11 
Figur 6 Landbruk/naturressurser 12 
Figur 7 Friluftsliv på Storjord 13 
Figur 8 Høyspentlinje 14 
Figur 9 Løsmassekart 14 
Figur 10 Senvinterland 15 
Figur 11 Flyttlei (gul skravur) og trekklei (heltrukken svart linje) 16 
Figur 12 Plankart 17 
Figur 13 Avslutningsplan 19 
Figur 14 Snitt A-A' med eksisterende terreng, terrenglinje ved maks 

uttak og nytt terreng etter avsluttet massetak 19 
Figur 15 Snitt B-B' med eksisterende terreng, terrenglinje ved maks 

uttak og nytt terreng etter avsluttet massetak 19 
Figur 16 Trafikkberegninger 20 

file://///ntaptrhcifs/Oppdrag/2018-Oppdrag/1350031454%20Massetak%20Storjord/7-PROD/D-Areal/DOK/Utkast%20til%20KS/221019%20Planbeskrivelse.docx%23_Toc22907626
file://///ntaptrhcifs/Oppdrag/2018-Oppdrag/1350031454%20Massetak%20Storjord/7-PROD/D-Areal/DOK/Utkast%20til%20KS/221019%20Planbeskrivelse.docx%23_Toc22907626


Rambøll - Detaljregulering massetak storjord 

 

  

 

3/31 

1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Statskog SF er i dag eier av grustaket på Hestbrinken på Storjord i Saltdal kommune. Det 

foreligger en godkjent reguleringsplan fra 1993 for store deler av Storjordområdet, der dagens 

grustak inngår. Grustaket er i drift i dag, men det er behov for utvidelse av arealet da 

grusressursen begynner å gå tom. Gjenstående grusressurs er betydelig, men det er ønskelig å 

nytte grustaket i framtiden og planen skal derfor legge til rette for utvidelse av grustaket.  

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Statskog SF v/Harald Rundhaug. 

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Andrea Marthinsen. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet 

består av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

 

GNR/BNR EIER KARTUTSNITT 

73/1 Statskog SF 

 

 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Det ble i 2017 søkt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for utvidelse av grustaket mot 

nord, ca. 8 daa. Dispensasjonen ble ikke innvilget. Rådmannens begrunnelse: 

 

«Bakgrunn for konklusjonen er at det er tilstrekkelig med masser i eksisterende regulert 

massetak for å drifte ut samme periode det søkes dispensasjon for. En kan derfor ikke se at det 

er vesentlige fordeler ved tiltaket når tiltakshaver kan drifte i anlegget i 2 år til, og levert det 

som er av masser til Statens vegvesen og opprettholde normal drift i massetaket. Frem til 2019 

og snarest mulig bør en sette i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for utvidelse av 

grustaket. Dette for å slippe å komme i samme situasjon der dispensasjon er eneste løsning for 

grunneier/tiltakshaver. Ulempene ved tiltaket er berøring med trekk- og drivingslei. Imidlertid 

legges det mindre vekt på dette, men interessene er av betydning i området.» 
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1.4 Krav om konsekvensutredning 

Saltdal kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskriften 

angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes.  

 

Masseuttak faller inn under Vedlegg I pkt. 19; «Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, 

leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 

omfatter mer enn 2 millioner m3 masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. 

Mindre tiltak omfattes av Vedlegg II nr. 2a». Tiltak i Vedlegg I skal alltid konsekvensutredes og 

ha planprogram. Planområdet er under 200 dekar og planen gir rom for uttak av ca. 1,7 

millioner m3 masse.  

 

Tiltaket faller derfor ikke inn under tiltak som alltid skal konsekvensutredes, men tiltaket er 

vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. §8, bokstav a, Vedlegg II, punkt 2a; 

«Mineraluttak, herunder torvskjøring» samt punkt 13; «Utvidelser eller endringer av tiltak 

nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få vesentlig virkninger».  

 

Planer etter § 8, bokstav a og b, skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkninger 

etter §10, men trenger ikke planprogram eller melding. Tiltaket ligger innenfor kartlagt 

friluftsområde av stor verdi, samt innenfor reinbeiteområde og trekklei, og tiltaket er derfor 

vurdert til å kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. §10. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 22.11.2018. Referat er gitt som vedlegg. 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert sammen med invitasjon til åpent møte på 

kommunens nettsider, samt i Saltenposten. Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og 

regionale myndigheter etter adresselister fra Saltdal kommune. Frist for uttalelser var 

11.02.2019. 

 

 

Figur 1 Avisannonse 
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2.3 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt folkemøte. Folkemøte ble avholdt 5. februar på Saltdal 

turistsenter. Referat ligger som vedlegg. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Statlige planer og føringer 

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og 

tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. 

 

Kommunen skal bl.a. utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og 

kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn 

og unge er berørt. 

  

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og 

skape sitt eget lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til 

barnehager.  Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes 

fullverdig erstatning. 

 

3.2 Regionale planer 

 

Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 – arealpolitiske retningslinjer 

Nordland fylkeskommunes politikk for arealforvaltning er basert på plan- og 

bygningslovgivningen, forskrifter, nasjonale forventninger samt andre nasjonale og regionale 

føringer. De arealpolitiske retningslinjer er en del av «Fylkesplan for Nordland 2013–2025» og 

gir retningslinjer for viktige politikkområder og planmessig bruk og vern av arealene på alle 

nivå i fylket. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne arealpolitikken på regionalt nivå. 

 

Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 

Regional planstrategi redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer 

langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom 

videre regional planlegging. Planstrategien er en prioritering av fylkeskommunens planlegging 

de kommende fire årene. Den må ta hensyn til nasjonale mål og rammer trukket opp av 

regjering og storting. Den er også forankra i fylkesplanens tre målområder og arealpolitiske 

retningslinjer, som skal være førende for all langsiktig planlegging i fylket. 
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3.3 Kommunale planer 

3.3.1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Planområdet er regulert til gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde i kommuneplanens 

arealdel. 

 

 

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

 

3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for Storjord, vedtatt 1993. Dagens grustak 

ligger innenfor arealet avsatt til steinbrudd og masseuttak. Området ønsket til utvidelse av 

grustaket er regulert til jord- og skogbruk. 
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Figur 3 Gjeldende reguleringsplan 

 

TILGRENSENDE REGULERINGSPLANER PLANID VEDTATT 

E6 Hestbrinken-Borkamo 2016003 09.11.2017 

Rv77 Tjernfjell 2012002 23.03.2013 

Tjernfjellranten 2011005 21.10.2015 

E6 Viskis – kryss rv77 Storjord 2013006 17.06.2015 

 

3.5 Analyser og utredninger 

Det er blitt gjennomført konsekvensutredninger for både friluftsliv og reindrift i forbindelse med 

reguleringsplan for Tjernfjellranten på østsida av E6, samt for reguleringsplan E6 Hestbrinken-

Borkamo og Rv77 Tjernfjell.  
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet har beliggenhet på Hestbrinken på Storjord i Saltdal kommune. 

 

 

Figur 4 Planområdets beliggenhet 

4.2 Dagens arealbruk 

Dagens grustak er i drift. Området for utvidelse består av skog. Tilstøtende arealer består 

hovedsakelig av LNF-områder med innslag av spredt bolig-/fritidsbebyggelse, 

næringsbebyggelse, fritids- og turistformål, samt E6. 

4.3 Landskapsbilde 

Landskapsutredning er gitt som vedlegg. 

 

Planområdet ligger i landskapsregion 33 «Innlandsbygdene i Nordland» (NIJOS-rapport 

2005/10). Landskapets hovedform er i hovedsak knyttet til regionens dalfører, og har ofte en 

tydelig U-form. Karakteristikk for landskapsregionen er skogdominerte dallandskap med 

jordbruksmark, vannflater, samt høytliggende områder med myr. 

 

Landskapsbildet ved Storjord er sterkt preget av de sterke rammene som dannes av fjellene 

som omgir stedet og området; Ørtfjellet i vest, Addjektind og Kjemanåsen i sør og 
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Solemtindan i øst. Den markante Junkerdalen lager et skarpt skår i landskapet mot øst, mens 

hoveddalføret åpner seg mot nordvest. Dalbunnen er preget av Saltdalselva, som er navnet 

på elva videre nordover fra Storjord etter at Kjemåga og Jukerdalselva har forent seg. Elvene 

og avsmeltingen etter siste istid har lagt opp mektige sand- og grusmoer i dalbunnen ved 

Storjord. På moene vokser rene furubestand, mens skråningene og ravinene mot elvene og 

sidebekkene har en mer variert trevegetasjon. Gran er opprinnelig innplantet i dalen, men 

sprer seg nå ved frøformering. Saltdal har et meget tørt klima, noe som også påvirker 

vegetasjonsbildet sterkt og ytterligere styrker furuas posisjon. Deler av elveslettene er 

oppdyrket der jordsmonnet er egnet. Storjord er derfor også en jordbruksgrend i Saltdalen. I 

de senere tiårene har turismen gjort seg mer og mer gjeldende, både i næringslivet og i 

landskapsbildet. I natur- og kulturlandskapet er det anlagt et nettverk av stier, løyper og 

turveger med hengebruer, rasteplasser og overnattingsfasiliteter. Av disse er Saltdal 

turistsenter ved E6 mest markant i landskapsbildet. Turistsenteret ligger på området mellom 

Kjemåga og Junkerdalselva.  

 

Området for utvidelse av massetaket er ganske flatt, og vegetasjonen består i dag av et 

tilnærmet renbestand av furu.  

 

 

Figur 5 Dagens massetak sett fra øst 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner (kulturminnesok.no). Det er ingen 

registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

4.5 Naturmangfold 

I artsdatabanken er det ingen registrerte rødlistearter innenfor planområdet.  
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4.6 Landbruk/naturressurser 

Hestbrinken består av barskog av middels bonitet. Området er regulert til skogbruk og deler av 

området er allerede avskoget.  

 

 

Figur 6 Landbruk/naturressurser 

4.7 Trafikkforhold 

Grustaket har adkomst fra E6. E6 har forbi planområdet en ÅDT på 1 500 med 22% 

tungtransport og en fartsgrense på 70-80 km/t. Det er registrert 3 ulykker de siste 10 årene, 

hvorav 1 ulykke medførte alvorlig skade. 

4.8 Friluftsliv 

Konsekvensutredning for friluftsliv er gitt som vedlegg. 

 

Planområdet ligger innenfor friluftsområdet Storjord. Friluftsområdet er registrert som området 

av særlige kvaliteter med svært viktig verdi. I Miljødirektoratets naturbase beskrives området 

slik: «I Storjordområdet har Statsskog, Nordland bygd ut et nett av turstier i naturskjønne 

omgivelser. En god del av stinettet er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er bygd en kultursti, 

og langs denne stien finnes en rekke severdigheter. Nordland Nasjonalparksenter, Saltdal 

Turistsenter og Polar Camping er knyttet til stinettet og er gode utgangspunkt for turer». 

 

Figur 7 viser turkart for Storjordområdet. I området er det anlagt natur-, kultur- og turstier 

med tilrettelegging for funksjonshemmede. Det er også satt opp rasteplasser, gapahuker og 

anlagt bålplasser. Flere hengebruer binder stisystemet sammen og gir turmuligheter i flere 

retninger. Registrerte turer på ut.no har utgangspunkt i Storjordstua/Saltdal turistsenter; 

Storeng til Solvågli og Elvelangs i Junkerdalsura. 
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Figur 7 Friluftsliv på Storjord 

Forbi planområdet går det en tursti langs Lønselva i sør og en tursti langs østsida av grustaket. 

Turstien langs østsida går fra Saltdal turistsenter i kulvert under E6 og videre sørover til 

Lønselva. Det går også en smal sti fra turstien langs Lønselva opp til grustaket, denne stien 

stopper i grustaket og leder ingen veier. 

4.9 Barns interesser 

Storjord ligger innenfor et godt tilrettelagt friluftsområde med mange kvaliteter for barn, bl.a. 

en naturklatrepark nord på Hestbrinken. Planområdet har et grustak i drift og ellers skogkledde 

områder uten særlige kvaliteter for opphold. 

4.10 Teknisk infrastruktur 

Det går en høyspentlinje langs østsida av grustaket tilhørende Dragefossen kraftanleggs 

distribusjonsnett. 
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Figur 8 Høyspentlinje 

4.11 Grunnforhold 

Det er foretatt en utsjekk i NGUs løsmassekart. Planområdet består av breelvavsetning og er 

registrert som grusmasser som en regional ressurs. 

 

 

Figur 9 Løsmassekart 
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4.12 Forurensning 

Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

 

4.13 Reindrift 

Konsekvensutredning for reindrift er gitt som vedlegg. 

 

Planområdet ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt. Hele dalføret benyttes til vinterbeite og 

det er markert både flyttlei og trekklei gjennom planområdet. Vinterbeite skiller mellom 

senvinterland og tidlig benyttede/lavereliggende områder. Planområdet ligger innenfor 

senvinterland. Senvinterland er gjerne intensivt brukte områder som normalt er mest sikre mot 

store snømengder og nedising på midt- og senvinteren.  

 

 

 

Figur 10 Senvinterland 

Figur 11 viser viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbipassasjer, der reinen trekker 

av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk. Kartet viser trekklei sør og nord for dagens grustak. 

Den nordlige trekkleien er markert rett over grustaket, og det er lite sannsynlig at reinen 

trekker gjennom grustaket. Flyttleier er leier der reinflokker drives «aktivt» ved hjelp av 

snøscooter, helikopter eller på annen måte. 
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Figur 11 Flyttlei (gul skravur) og trekklei (heltrukken svart linje) 

 

I forbindelse med reguleringsplan for E6 Sørelva-Borkamo er det gjennomført 

konsekvensutredning for reindrift, der området er omtalt. «Det er en viktig trekklei/flyttlei fra 

Kjemåneset, via Storjord og videre sørover på østsida av E6. Denne leia går begge veier» 

(Kilde: Konskevensutredning av tema reindrift, E6 Sørelva-Borkamo, Norconsult, og KU Rv77 

Tjernfjell). Parkeringen ved vektstasjon, som grenser til planområdet i øst, benyttes av og til 

som avlastningsplass for rein som er fraktet tilbake fra Sverige.  
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning 

Planens hensikt er å legge til rette for utvidelse av eksisterende grustak på Hestbrinken. 

Planområdet er på ca. 176 daa og inkluderer atkomstveg fra E6 samt turveg i øst. 

 

 

Figur 12 Plankart 

5.2 Reguleringsformål 

 

REGULERINGSFORMÅL (PBL §12-5) BETEGNELSE (jf. kart) STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Steinbrudd og masseuttak SM 128,8 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjøreveg KV 2,5 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Turveg GT 0,9 

Vegetasjonsskjerm GV 22,6 

Nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift 
  

LNFR L 21,9 

HENSYNSSONER (PBL §12-6)   

a.3 Faresoner   

Høyspenningsanlegg H370 5,2 
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5.3 Beskrivelse av tiltaket 

Planforslaget legger opp til utvidelse av dagens grustak. Det skal legges til rette for uttak av 

masser som knuses til veigrus, singel, pukk og kabelgrus. I dag produseres det strøsand, 

veigrus, singel og pukk til Mesta, entreprenører og Saltdal kommune. Tiltaket medfører et uttak 

av ca. 895 000 m3 grusmasser. Det er stenholdige morenemasser med god kvalitet (godkjent 

av Statens vegvesen).  

 

Tiltaket vil starte med uttak av masser fra sør mot nord langs østsiden av området. I driftsfasen 

vil uttaksgropen være på ca. 15-20 m. Det settes av en sone til vegetasjonsskjerm mot tursti 

og elva i vest.  

 

Dekkende lag over grusmassene blir skrapet av og legges i dunger bakover ettersom driften 

skreder fram. Massene lagres og fylles tilbake sammen med resterende finstoff etter avsluttet 

drift.  

5.4 Utforming  

Koteringen på illustrasjonsplanen nedenfor illustrerer terrenget etter endt masseuttak. For at 

det ikke skal bli en permanent uttaksgrop skal rene masser fylles tilbake i området. De masser 

som ikke kan brukes tillates tilbakeført til området. Massene benyttes til å skape slakere 

skråninger og eventuelt heve bunnivået. Naturlige masser fra området uten forurensning 

betraktes som rene masser. Rene masser består av jord, stein, sand, myr, grus eller leire. 

Massene skal fylles opp til minimum kote + 108. 
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Figur 13 Avslutningsplan 

 

 

Figur 14 Snitt A-A' med eksisterende terreng, terrenglinje ved maks uttak og nytt terreng etter avsluttet massetak 

 

 

Figur 15 Snitt B-B' med eksisterende terreng, terrenglinje ved maks uttak og nytt terreng etter avsluttet massetak 
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Massetaket har et langt tidsperspektiv og det er vanskelig nå å forutse etterbruk. Dersom 

området ikke er aktuelt/ikke egner seg til et spesifikt formål skal området istandsettes med 

naturlig revegetering.  

5.5 Drift av uttaket 

5.5.1 DRIFTSPLAN 

Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og gjennom 

eventuelle vilkår satt av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). I tillegg til godkjent 

reguleringsplan må tiltakshaver sende inn ny søknad om konsesjon som omfatter utvidelsen av 

massetaket. Konsesjonen må godkjennes før drift i utvidelsesområdet kan starte. 

 

Driftsplan for utvidelsesområdet skal utarbeides og godkjennes av DMF i forbindelse med 

tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal sørge for et bergfaglig forsvarlig uttak, og skal beskrive 

og illustrere hvordan tiltakshaver planlegger å drive og avslutte mineraluttaket. Drift skal skje i 

henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter.  

 

Driftsplanen skal beskrive støv- og støyreduserende tiltak. Miljødepartementets retningslinjer 

for støv og støy, løsninger for massetransport, trafikkavvikling og tiltak for å ivareta 

framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter skal ligge til grunn. Nødvendige tiltak skal 

være gjennomført før oppstart av arbeidene. Driftsplanen skal vise og redegjøre for: 

• Hvordan massene skal tas ut. 

• Plan for mellomlagring av masser som skal tilbakeføres til området. 

• Kontroll- og rapporteringssystem for området og driften. 

 

Drift av knusverket skal skje mandag til fredag mellom 07.00-17.00. Det skal ikke være drift av 

knusverket lørdager, søndager eller helligdager. 

5.5.2 TRAFIKK 

Planforslaget legger opp til uttak av ca. 895 000 m3 

grusmasser med et 40 års perspektiv. 

Omregningsfaktor er hentet fra Statens vegvesens 

håndbok R761 – Prosesskode 1, og er et 

gjennomsnittstall som vil variere etter 

sprengingsmetode og bergart. Ved omregningsfaktor 

på 1,25 utgjør dette ca. 1 118 750 m3 masse på 

lastebil. 

 

Med et tidsperspektiv på 40 år vil totalt antall turer 

fordelt likt pr. år utgjøre ca. 2 797 turer pr. år. Antall 

turer fordelt på ca. 250 arbeidsdager (mandag-fredag 

utenom helligdager) utgjør ca. 11 turer pr. dag. 

 

Dagens grustak har hatt et uttak på 15-45 000 m3 pr. 

år, med et gjennomsnitt på ca. 25 000 m3. Uttaksmengden vil variere fra år til år, og 

trafikkberegningene viser et gjennomsnitt. 

 

Figur 16 Trafikkberegninger 
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5.5.3 ADKOMST FRA E6 

5.6 Teknisk infrastruktur 

Det legges ikke opp til etablering av vann, avløp eller annen ny teknisk infrastruktur i eller til 

planområdet. 

5.7 Støy og støv 

Støykart foreligger ikke for området da det hverken etableres eller er støysensitiv virksomhet 

som kan bli utsatt i omkringliggende områder. 

 

Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende 

aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring av masser.  

5.8 Utslipp til vann 

Notat for vannmiljø ligger vedlagt. 

 

Forurensningsforskriftens kap 30 gjelder for forurensninger fra knuseverk samt siktestasjoner 

som produserer pukk, grus, sand og singel. Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige 

stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon 

av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke 

medfører nedslamming i resipienten. 

 

Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for 

resipienten endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder 

skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser. Dersom prosessvann har helse- eller 

miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold av faststoff/suspendert stoff er for 

høyt til å tilfredsstille kravene i første og andre ledd, skal prosessvannet enten samles opp og 

leveres godkjent mottak eller renses for eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng.  

5.9 Rekkefølgebestemmelser 

5.9.1 ISTANDSETTING 

Etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av første sommer etter ferdigstillelse av 

anlegget, skal alle berørte områder være ferdig istandsatt. Naturlig revegetering skal 

gjennomføres der dette er hensiktsmessig. 

5.9.2 DRIFTSPLAN 

Tiltakshaver må sende inn ny søknad om konsesjon som omfatter utvidelsen av massetaket. 

Konsesjonen må godkjennes av DMF før drift i utvidelsesområdet kan starte. Driftsplan skal 

utarbeides og godkjennes av DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon.  
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6. VIRKNINGER 

6.1 Overordnede planer 

Området tiltenkt utvidelse av eksisterende grustak er i gjeldende reguleringsplan regulert til 

skogbruk. Utvidelsen er ikke i tråd med gjeldende plan og det er derfor gjennomført 

konsekvensutredninger. 

6.2 Stedets karakter og landskap 

Landskapsnotat er gitt som vedlegg. 

 

Nærvirkningen av tiltaket vil lokalt gi en endring og av landskapsbildet ved Storjord. Denne 

endringen innebærer en forringelse av landskapsbildet i området – primært fordi den 

sammenhengende furumoen på Hestbrinken vil bli vesentlig redusert i omfang, og at terrenget 

vil bli senket over et større område. På den andre side har dagens massetak allerede medført et 

stort inngrep i området. Dette massetaket har en dårlig arrondering, og det er lite som tyder på 

at dagens massetak har vært åpnet og drevet etter en plan hvor hensynet til landskapsbildet 

har vært i fokus. Dersom utvidelsen skjer i medhold av den terrengplanen som er utarbeidet 

som del av reguleringsplanen, vil dette derfor innebære en «landskapsopprydding» i forhold til 

dagens situasjon. I positiv retning må det også tas i betraktning at massetaket har en skjermet 

beliggenhet. Få mennesker vil oppleve massetaket på nært hold. I hovedsak vil nærvirkningen 

angå folk som ferdes på turvegene som er anlagt i området, både oppe på moen og nede langs 

elva. De sistnevnte vil oppleve lite endring fordi Hestbrinkens vestside mot elva skal bevares 

som en terrengrygg slik landskapsplanen viser.   

 

Fjernvirkningen av tiltaket vil i all hovedsak oppleves fra høyereliggende områder, dvs. oppe i 

dalsidene og fra fjell i området omkring Storjord. I praksis vil dette angå fjellvandrere og 

reisende med tog. I massetakets driftstid vil en klart se massetaket fra Nordlandsbanen oppe i 

lisiden på vestre dalside, men når uttaket er avsluttet og området blir revegetert forutsettes 

fjernvirkningen av området å være marginal.  

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kulturminner registrert innenfor planområdet. 

6.4 Trafikkforhold 

Ved uttak av ca. 895 000 m3 masse over en 40 års periode, tilsvarer dette i gjennomsnitt ca. 

11 lass pr. dag. E6 har i dag en ÅDT på 1 500. Grustaket gir potensielt en økning i ÅDT (tunge 

kjøretøy) på 22.  

6.5 Friluftsliv 

Konsekvensutredning for friluftsliv er gitt som vedlegg. 

 

Opplevelseskvalitet 

Planområdet har i dag et grustak i drift, tiltaket vil sådan ikke påvirke opplevelseskvaliteten i 

området. Hovedvekten av friluftslivet foregår nord på Hestbrinken/øst for E6 og et relativt stort 

skogkledt område gjør at tiltaket vil ikke være synlig fra dette området. Utvidelsen av grustaket 

grenser imidlertid til tursti lang Lønselva i sør og vil kunne påvirke opplevelseskvaliteten for 
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turgåere langs elva. Derfor opprettholdes vollen mot elva og turstien og det legges inn et 

vegetasjonsbelte. Tiltakets påvirkning vurderes til noe forringet/ubetydelig. 

 

Areal/omfang 

Utvidelse av massetaket vil midlertidig beslaglegge den sørlige delen av Hestbrinken. Dette er i 

dag et skogkledt område uten turstier eller annen friluftsaktivitet. Tiltakets påvirkning vurderes 

til ubetydelig/noe forringet. 

 

Tilgjengelighet/barriere 

Dagens turveier opprettholdes og tiltaket vil ikke påvirke disse. Tiltakets påvirkning vurderes til 

ubetydelig.  

 

Bruk av området 

Planområdet har et grustak i drift i dag og anses derfor ikke å ha de kvaliteter et friluftsområde 

bør ha. Område for utvidelse er skogdekt uten turstier og benyttes lite til friluftsaktiviteter. 

Hovedvekten av friluftslivet foregår i nord ved Junkerdalselva. Tiltakets påvirkning vurderes til 

ubetydelig.  

 

Lydbilde 

Planområdet har et grustak i drift i dag. Lydbilde vil derfor ikke endres fra dagens situasjon. 

Tiltaket medfører imidlertid en utvidelse nærmere elva. Vollen mot elva beholdes og det legges 

inn et vegetasjonsbelte mot elva og tursti. Vollen og vegetasjonsbelte vil bidra til å redusere 

støy- og støvplager, samt fungere som en visuell skjerm. Tiltakets påvirkning vurderes til noe 

forringet. 

 

Opplevelseskvalitet er vurdert til noe forringet/ubetydelig, omfang til ubetydelig/noe forringet, 

tilgjengelighet til ubetydelig, bruken til ubetydelig og lydbildet til noe forringet. Dette er vurdert 

til å gi en samlet påvirkningsgrad noe forringet/ubetydelig. 

6.6 Barns interesser 

Det går turstier i området på Hestbrinken som brukes av barnefamilier. Dette er hovedsakelig 

nord på Hestbrinken og tiltaket berører ikke det området. Det går imidlertid noen turstier forbi 

grustaket. Voll mot tursti i vest/sør opprettholdes og det reguleres inn en vegetasjonsskjerm. 

6.7 Utslipp til vann 

Notat for vannmiljø ligger vedlagt. 

 

Aktsomhetskart for flom viser at i en flomsituasjon kan det tenkes at det vil trenge vann inn i 

de sørlige delene av massetaket. I en slik situasjon kan finstoff vaskes ut, og medføre økt 

sediment-transport i vassdraget. I en flomsituasjon er det naturlig at løpserosjonen øker og 

dermed sediment-innholdet i vannet. For å minske faren for inntrengning av vann, er det viktig 

å beholde vollen mot elva sør for anlegget, denne er heller ikke en del av reguleringsområdet. 

For å hindre direkte avrenning til vassdraget er det viktig at det blir stående igjen en kant/ voll 

langs hele vestlig del av arealet, som grenser mot elva. Vegetasjonen må beholdes i en sone 

mot elva både mot sør og vest. 
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6.8 Teknisk infrastruktur 

Planforslaget legger ikke opp til endring av teknisk infrastruktur. 

6.9 Reindrift 

Konsekvensutredning reindrift er gitt som vedlegg. 

 

Direkte påvirkning 

Direkte påvirkning handler om tiltaket konkurrerer ut reindrifta direkte, for eksempel gjennom 

annektering av areal som brukes i drifta.  

Drift av uttaket vil i hovedsak foregå fra april – november, når det ikke er tele i grunnen. 

Tiltaket ligger innenfor vinterbeite og driften vil ikke komme i konflikt med beitetida. Imidlertid 

beslaglegger utvidelsen av grustaket arealer som er registrert som vinterbeite.  

 

Det er markert en flyttlei gjennom dagens grustak. Flyttleia er bred og det er hovedsakelig 

området sør for grustaket som benyttes til flytting av rein. Tiltaket vurderes derfor ikke å 

direkte påvirke flyttleia. 

 

Indirekte påvirkning - influensområde 

Ved vurdering av influensområde og tiltakets forstyrrende effekt på reindrifta, er det 

menneskelig aktivitet og støy som er relevante faktorer å vurdere.  

 

Det går flere turstier på Hestbrinken og området brukes til friluftsliv i dag. I tillegg ligger 

området tett på en europaveg (E6) med blant annet vektstasjon og et turistsenter. 

Eksisterende grustak er også i drift i dag. Området er altså preget av menneskelig aktivitet i 

dag og det er derfor lite trolig at aktiviteten i selve uttaksområdet spiller inn som unnvikende 

faktor.  

 

Imidlertid har et grustak støyende aktivitet, bl.a. knusing av masser. Vollen mot vest og sør 

beholdes og det reguleres inn en vegetasjonsskjerm som vil både redusere støy- og støvplager, 

samt fungere som en visuell skjerm.  

 

Samlet vurdering 

Tiltaket medfører arealbeslag og tap av beite i noe omfang. Trekklei markert over grustaket i 

nord blir stengt, men det vil fortsatt være mulig for reinen å trekke nord for utvidelsen av 

grustaket. I tillegg er det flere alternative trekkleier i området. Flyttleia i sør opprettholdes, voll 

mot området opprettholdes og det reguleres inn vegetasjonsskjerm for å redusere støy- og 

støvplager. 

 

Samlet sett er påvirkningen av tiltaket på reindrifta vurdert til noe forringet. 

 

Verdien er satt til stor, mens påvirkningen vurderes til noe forringet. Konsekvensen vurderes ut 

ifra dette til å være noe negativ.  
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7. RISIKO- OG SÅRBARHET 

Det er utført en egen ROS-analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 4 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

• Flom i vassdrag 

• Akutt forurensning/utslipp til vann 

• Luftforurensning 

• Fallulykker 

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holde uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

Innspill Kommentar 

Statens vegvesen, 05.02.2019 

Planområdet bør utvides slik at dagens atkomstveg 

reguleres frem til E6-planen. 

 

Byggegrense 50 meter fra midten av E6. 

 

Planområdet er utvidet til å omfatte 

atkomstvegen. 

 

Notert. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, 14.02.2019 

Forekomsten er registrert som stor breelvavsetning 

med grove masser. Statens vegvesen har tatt ut mye 

masse i avsetningen som er vurdert som en stor og 

meget viktig ressurs for byggeråstoff. Forekomsten er 

vesentlig større enn planområdet.  

 

DMF er opptatt av at forekomsten utnyttes så optimalt 

som mulig både i volum og kvalitet. Med tanke på å 

sikre en langsiktig forvaltning av en viktig 

mineralressurs, anbefaler DMF at det gjøres en 

vurdering av mulighetene til å utvide uttaket til å 

omfatte en større del av forekomsten. 

 

Arealavklaring 

Reguleringsbestemmelsene kan sette ytre grense for 

uttaket, tidsbegrensing, etterbruk og istandsetting. 

Bestemmelsene bør ikke gis på en slik måte at de 

vinder opp drifta av massetaket. 

 

Beskrivelse av forekomsten 

Plandokumentene må inneholde en beskrivelse og 

vurdering av mineralressursens egnethet til det 

formålet den planlegges brukt til. 

 

Sikring 

Det må settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak. 

 

Istandsetting, skjerming og etterbruk 

Uttaket vil være eksponert i omgivelsene, og 

utredningen bør gjøre rede for nær- og fjernvirkningen 

av tiltaket. Innsyn fra boliger og ferdselsårer bør 

unngås der det er mulig. Vegetasjonsskjerm kan bidra 

til å redusere belastninger knyttet til støy og støv, og i 

tillegg ha en estetisk funksjon. 20 meter er en 

formålstjenlig bredde.  

 

 

Utvidelse av planområdet vil 

komme i konflikt med 

friluftsområder og høyspentlinje og 

vurderes ikke som aktuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelsene definerer ytre 

grense, tidsbegrensning og 

istandsetting. 

 

 

 

Beskrives i planbeskrivelsen. 

 

 

 

 

Notert. 

 

 

Landskap utredes. Det legges inn 

vegetasjonsskjerm mot elva. 
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Istandsetting og avbøtende tiltak må sees i 

sammenheng med ønsket etterbruk. 

 

Hvis etterbruk er definert til naturområde på lik linje 

med omgivelsene, bør istandsettingen innebære 

naturlig revegetering. 

 

Sametinget, 17.01.2019 

Tiltaket ser ikke ut til å komme i konflikt med 

automatisk freda, samiske kulturminner. 

 

 

Notert. 

Fylkesmannen i Nordland, 12.02.2019 

Påpeker at dersom en plan eller tiltak påvirker verdier 

som ligger til grunn for vern av vassdrag og/eller er i 

konflikt med de statlige planretningslinjene som gjøres 

gjeldende her vil dette normalt utløse 

konsekvensutredningsplikt, jf. § 10 tredje ledd bokstav 

a og c. 

 

Miljø- og naturverdier 

Utvidelse av massetaket vil komme i konflikt med 

friluftsinteressene på stedet, og vil kunne bidra til å 

legge begrensninger på utøvelsen og tilretteleggingen 

her. Spesielt utvidelsen mot turvegen langs elva og 

friområdet i nordvest.  

 

Plangrensen er trukket forholdsvis nært vassdraget. 

Saltdalsvassdraget er underlagt vassdragsvern 

gjennom St. prp. Nr. 118 1991-92 om verneplan IV for 

vassdrag.  

 

Massetak for nært Saltdalselva vil endre 

landskapsbildet betydelig og på sikt potensielt endre 

kantsonens funksjon. Uttak og anleggsvirksomhet i 

breelvavsetningen og skrenten ned mot elva vil raskt 

komme i strid med gjeldende rikspolitiske retningslinje 

for vernede vassdrag.  

 

Forutsetter at hensynet til vassdraget utredes 

nærmere, og at en vurderer avbøtende tiltak både i 

form av avstand til vassdraget og avlstuninger mot 

omkringliggende friluftslivsareal.  

 

Landskapsvirkninger under driften og etter 

avslutningen bør visualiserer i utredningen.  

 

 

Tiltaket konsekvensutredes. 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv konsekvensutredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskap utredes. 
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Det må foretas en utredning av konsekvenser for 

vannmiljø. 

 

Fylkesmannen anbefaler at det ikke tillates uttak og 

andre former for inngrep i hundremetersbeltet i sør- 

og sørøst. For de vestlige og nordvestlige delene av 

området bør denne byggegrensen/formålsgrensen mot 

vassdraget økes betrakelig.  

 

Reindrift 

Storjord er et sentralt knutepunkt for trekk og flytting 

av rein mellom ulike årstidsbeiter i Saltfjellet 

reinbeitedistrikt.  

 

Det er viktig at utvidelsen av massetaket ikke forringer 

eller ødelegger for tidligere omlegging og avbøtende 

tiltak. Dette bør være et sentralt tema i 

konsekvensutredningen for reindrift.  

 

Kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig fra tidligere 

reguleringsprosesser bør brukes som utgangspunkt for 

konsekvensutredningen.  

 

Vannmiljø utredes. 

 

 

Det settes av et vegetasjonsbelte 

mot elva. 

 

 

 

 

 

Reindrift konsekvensutredes. 

Tidligere utredninger benyttes i 

arbeidet. 

Nordland fylkeskommune, 13.02.2019 

NFK ser på mineraler som viktig for verdiskaping og 

sysselsetting. Tilgang på lokale byggeråstoffer er 

viktige for utbyggingsprosjekter i de fleste 

kommunene. Samtidig er massetaket stort og veldig 

synlig i terrenginngrep, slik at en rekke forhold som 

går dårlig overens med utvidet grusdrift må avveies 

mot planens formål.  

 

Temaer som bør utredes: 

- Uttaket ligger nær Lønselva. Vannmiljø bør 

utredes.  

- Plangrensa bør vurderes trukket lengre bort fra 

elveløpet av hensyn til turstien langs elva og 

området avsatt til FRA 1. Det bør etableres en 

bred vegetasjonssone mot elva. 

- Planområdet inngår i den verneverdige 

kvartærgeologiske formasjonen som utgjør det 

glasifluviale deltaet ved Storjord. Virkninger av 

utvidet drift må vurderes. 

- Landskap bør utredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannmiljø utredes. 

 

Det settes av et vegetasjonsbelte 

mot elva. 

 

 

Landskap utredes. 
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Det er mange hensyn som bør utredes utover det som 

er nevnt i oppstartsmeldingen, det bør vurderes om 

det bør utarbeides planprogram. 
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