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Innspill til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for massetak på 

Storjord i Saltdal kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 11.01.2019. 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende grustak på 

Hestbrinken i Saltdal. Det er behov for utvidelse av grustaket da dagens grusressurs 

begynner å gå tom. Utvidelsen skal sikre areal til fremtidig drift. 

Atkomst fra E6: 

Planområdet ligger på Storjord i Saltdal og har i dag atkomst fra E6 ved kontrollplassen til 

Statens vegvesen. Ny reguleringsplan for E6 i dette området ble vedtatt i 2017 og 

eksisterende atkomst fra E6 må derfor benyttes.  

Planområdet bør utvides slik at dagens atkomstveg reguleres frem til E6-planen. 

Byggegrense fra E6: 

I gjeldende reguleringsplan for Storjord er byggegrensen 50 meter fra midten av E6. 

Byggegrense i reguleringsplan omfatter ikke bare bygninger, men også andre tiltak som 

internveger og vesentlige terrenginngrep. Eventuelle endringer i byggegrensen må avklares 

med Statens vegvesen før offentlig ettersyn.  
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Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

John Alvin Mardal 

fagkoordinator Jørn Ø Olsen 
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
massetak Storjord i Saltdal kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 11. januar 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende grustak på 
Hestbrinken. Det er behov for utvidelse av grustaket da dagens grusressurs begynner å 
gå tom. Utvidelsen har som hensikt å sikre areal for framtidig drift. Kommunen har 
vurdert tiltaket til å utløse krav om konsekvensutredning. 
 
Uttalelse fra DMF 
Masseuttaket drives på Storjord sand- og grusforekomst registrert i Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) sin database1. Forekomsten beskrives som en 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 som er avtegnet i reguleringsplanen.  
 
DMF er opptatt av at denne viktige 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 omfatte en større del av forekomsten. DMF ser at utvinning av hele 
forekomsten kan komme i konflikt med andre arealformål, kraftlinje og fornminner 
mm. Vi anbefaler likevel å utrede mulighetene for utvidelse. Ytterligere utvidelse av 
massetaket vil sikre tilgang til byggeråstoff i et lengre tidsperspektiv, skape langsiktig 
forutsigbarhet for drivere og naboer, samt at man unngår flere runder med 
reguleringsplaner og konsesjonssøknader. 
 
 
  

                                                                 
 
1 https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn 
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Arealavklaring 
Arealavklaringen for massetaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom 
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, 
tidsbegrensning, etterbruk og istandsetting. Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på 
en slik måte at de binder opp drifta av massetaket.  
 
Beskrivelse av forekomsten 
Plandokumentene må inneholde en beskrivelse og vurdering av mineralressursens 
egnethet til det formålet den planlegges brukt til. DMF minner om at mineralressurser 
er et eget utredningstema jf. Forskrift om konsekvensutredninger (2017), § 21. 
 
Sikring 
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver 
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det 
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, 
og for tilsyn og vedlikehold av disse. 
 
Istandsetting, skjerming og etterbruk 
Konsekvensutredningen av tiltaket bør avdekke avbøtende tiltak som kan innlemmes i 
reguleringsplanens kart og bestemmelser. 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. En vegetasjonsskjerm kan bidra til å redusere 
belastninger knyttet til støy og støv, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at 
det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet, i de fleste tilfeller er 20 meter en 
formålstjenlig bredde. Det er viktig at det ikke tillates uttak og/eller lagring av masser, 
eller hensetting av utstyr i område avsatt til vegetasjonsskjerm.  
 
Istandsetting og avbøtende tiltak må også sees i sammenheng med ønsket ette rbruk.  

Etterbruk av området, istandsetting og eventuelle funksjonskrav til arealet etter 
avsluttet uttak bør gå frem av reguleringsplanen. 

Hvis etterbruk er definert til naturområde på lik linje med omgivelsene, bør 

istandsettingen innebære naturlig revegetering. Dette innebærer at det i 

reguleringsplanen avsettes nok areal til lagring av toppmasser separert fra andre typer 

masser. Videre bør reguleringsbestemmelsene sette krav til bruk av stedegen 
vegetasjon.  

Se også vår veileder: Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av 
mineralressurser2. 

Konsesjon og driftsplan 
Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og 
gjennom eventuelle vilkår satt av 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 massetaket skal godkjennes av DMF i forbindelse med tildeling av 

konsesjon. En driftsplan er et dynamisk verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i 

                                                                 
 
2 https://dirmin.no/sites/default/fi les/miljoveileder_180220_komplett_0.pdf 

https://dirmin.no/sites/default/files/miljoveileder_180220_komplett_0.pdf
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takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Driftsplanen 

skal sørge for et bergfaglig forsvarlig uttak, og skal beskrive og illustrere hvordan 

tiltakshaver planlegger å drive og avslutte mineraluttaket. Se vår driftsplanveileder3 for 
mer informasjon.  

 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
Seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
 
Mottakere: 

Rambøll Norge AS Trondheim Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

Kopi  ti l:  

                                 

 
 

                                                                 
 
3 https://dirmin.no/sites/default/fi les/driftsplanveileder_rev_1_1_komplett.pdf 
 

http://www.dirmin.no/
https://dirmin.no/sites/default/files/driftsplanveileder_rev_1_1_komplett.pdf
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Uttalelse vedrørende oppstart av planarbeid, massetak Storjord, 

Saltdal kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 11.01.2019. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4 
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 

 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
konst. ossodatdirektevra/avdelingsdirektør ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Rambøll Norge As Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 
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Innspill ved oppstart - Reguleringsplan for masseuttak Storjord - 
Hestbrinken - Saltdal 

 
Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart oversendt 11.01.19. 
 
Det framgår av oppstartsvarselet at hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre 
utvidelse av eksisterende grustak på Hestbrinken. 
 

Fylkesmannens innspill 
 
Planfaglige forhold 
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel av 25.06.06 unntatt rettsvirkning. Det foreligger 
en gjeldende reguleringsplan av 22.05.03 for Storjord. I denne planen er deler av området avsatt for 
steinbrudd og masseuttak, men hvor store arealer er innregulert som jord- og skogbruksformål.  
 
Planen faller inn under forskrift om konsekvensutredning § 8, jf. vedlegg II nr. 2 bokstav a. Plikten til 
utredning er vurdert utløst etter kriterium i § 10 tredje ledd bokstav b ettersom området både har 
stor betydning for reindrift og er særlig viktig for friluftsliv. Fylkesmannen påpeker videre at dersom 
en plan eller et tiltak påvirker verdier som ligger til grunn for vern av vassdrag og/eller er i konflikt de 
statlige planretningslinjene som gjøres gjeldende her vil dette normalt utløse 
konsekvensutredningsplikt., jf. § 10 tredje ledd bokstav a og c. 
 
Miljø- og naturverdier 
Store deler av Storjord er svært viktig for friluftslivet, og er et nasjonalt satsingsområde for friluftsliv. 
Området har høy grad av tilrettelegging. Universell utforming har vært viet spesielt fokus i 
opparbeidelsen av friluftslivsområdet. Området mellom E6 og Saltdalselva utgjør en sentral del av 
friluftslivsområdet. Det er her blant annet lagt til rette og opparbeidet turveg langs vassdraget.  
 
En utvidelse av masseuttaket vil komme i konflikt med friluftslivsinteressene på stedet, og vil kunne 
bidra til å legge begrensninger på utøvelsen og tilretteleggingen her. Både støy og støv, samt de 
visuelle virkningene, vil forringe området og allmennhetens opplevelse av dette. Spesielt vil 
utvidelsen mot turvegen langs elva og friområdet i nordvest kunne være svært konfliktfylt. 
 



 

Den foreslåtte utvidelsen medfører at framtidig uttak vil skje nærmere Saltdalselva, og plangrensen 
er forslått trukket forholdsvis nært vassdraget. Saltdalsvassdraget er underlagt vassdragsvern 
gjennom St.prp. nr. 118 1991-92 om verneplan IV for vassdrag. Vassdraget har en sentral funksjon i 
et kontrastrikt og variert landskap med store fjellområder og et utpreget stort og tradisjonsrikt 
dalføre med sidegrener. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, karstformer, botanikk og vannfauna 
inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Videre er vassdraget viktig for friluftslivet. 
 
Etter vår vurdering vil masseuttak for nært Saltdalselva 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. 
Ved kgl. res. av 10.11.94 ble det gitt rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag med hjemmel i 
plan- og bygningsloven. Her slås det fast at offentlig forvaltning skal ta vare på verneverdiene i verna 
vassdrag, også med hensyn til andre tiltak/inngrep enn kraftutbygging. Det følger blant annet av 
nasjonalt mål i bokstav a i retningslinjene at en bør unngå inngrep som reduserer verdien for 
landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø.  
 
Vi forutsetter at hensynet til vassdraget utredes nærmere, og at en her vurderer avbøtende tiltak 
både i form av avstand til vassdraget og avslutninger mot omkringliggende friluftslivsareal. 
Masseuttak ved elva vil medføre en stor landskapsforandring. Landskapsvirkninger under driften og 
etter avslutningen bør visualiseres i utredningen. Det må i tillegg til landskap foretas en utredning av 
konsekvenser for vannmiljø, og hvilke avbøtende tiltak som i denne sammenheng vil være relevante.  
Det påpekes i denne forbindelse at Saltdalsvassdraget er et viktig anadromt vassdrag, og potensiell 
avrenning vil kunne være skadelig for fisk og bunndyr. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag vil derfor måtte legges til grunn som premiss for 
planleggingen. Det er avgjørende at planen tar tilstrekkelig hensyn til vassdraget og verneverdien. 
Fylkesmannen anbefaler at det ikke tillates uttak og andre former for inngrep i denne sammenheng i 
hundremetersbeltet i sør- og sørøst. For de vestlige og nordvestlige delene av området bør denne 
byggegrensen/formålsgrensen mot vassdraget økes betraktelig.   
 
Forurensning 
Forurensning fra produksjonsanlegg for pukk, grus, sand og singel er regulert av krav som fremgår 
direkte av forurensningsforskriften kapittel 30. Kravene kan skjerpes gjennom 
reguleringsbestemmelser.  
 
Forskriften regulerer ikke driftstid, slik at dersom denne ønskes begrenset utover krav til støy på 
kveldstid og natt, må kommunen regulere denne i bestemmelsene. De støygrenser som 
fremkommer i forurensningsforskriften § 30-7 tilsvarer grensene i tabell 1 for øvrig industri som er 
angitt i T-1442/2016. Drift av masseuttak medfører normalt at grenseverdier med impulslyd legges til 
grunn. 
 
Reindrift 
Storjord er et sentralt knutepunkt for trekk og flytting av rein mellom ulike årstidsbeiter i Saltfjellet 
reinbeitedistrikt. Det er gjennomført flere reguleringer med til dels store konsekvenser for 
reindriftas bruk av området tidligere. Gjennom disse reguleringene er det fattet vedtak om 
omlegging av flyttleia forbi tunnelpåhugget til Tjernfjelltunnelen (se vedlegg), og det er gjort avtale 
om avbøtende tiltak for å sikre reindriftas trekk- og flyttleier. Det er viktig at utvidelsen av 
massetaket på Hestbrinken ikke forringer eller ødelegger for tidligere omlegging og avbøtende tiltak. 
Dette bør være et sentralt tema i konsekvensutredningen for reindrift. 
 



 

Tidligere reguleringsprosesser som kan ha relevans i denne saken er: 
- Reguleringsplan for Tjernfjellranten, Storjord 
- Reguleringsplan for E6 Storjord / Rv 77 Tjernfjellet (inkl. søknad om omlegging av flyttlei) 
- Reguleringsplan for E6 Sørelva - Borkamo 
- Reguleringsplan for E6 Hestbrinken - Borkamo 
 
I forbindelse med tidligere reguleringer er det utarbeidet flere konsekvensutredninger for de ulike 
tiltakene, og for den samla belastninga på reindriftsinteressene i området. Kunnskapsgrunnlaget 
som er tilgjengelig fra tidligere reguleringsprosesser bør brukes som utgangspunkt for 
konsekvensutredningen i denne saken. Samtidig er det viktig å innhente oppdatert kunnskap om 
status for bruken av planområdet og omkringliggende områder. Det inkluderer hvordan reindrifta i 
praksis kan flytte forbi Storjord per i dag, og hvor vidt utvidelsen av massetaket vil påvirke denne 
muligheten på kort og lengre sikt. Her vil reinbeitedistriktet være en viktig kilde til informasjon, da de 
kjenner detaljene rundt bruken av området best. 
 
I tillegg til å vurdere om massetaket vil utgjøre en fysisk hindring i flyttleia, må utredningen vurdere 
om støy og aktivitet i forbindelse med driften av uttaket kan skape utfordringer ved flytting. 
Utredningen bør også vurdere om det bør stilles vilkår om etappevis tilbakeføring av ferdigutvinnede 
områder, som et avbøtende tiltak for reindriftsinteressene og andre interesser i området. 
 
Vi anbefaler direkte kontakt med reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i planprosessen. Dette gir 
tidlig avklaring av interesser og bedre mulighet for å finne løsninger som fungerer for alle parter.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Ved utarbeidelse av planer pålegger plan- og bygningslovens § 4-3 plikt til gjennomføring av risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS). Det minnes derfor om at slik analyse må utarbeides før planen sendes 
på offentlig ettersyn og behandles politisk. 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Ole Christian Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg: LMDs vedtak om omlegging av flyttlei- RV77 Tjernfjellet - Saltdal 

mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
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Innspill ved oppstart av detaljregulering - Storjord massetak - Saltdal kommune   

Saken gjelder detaljregulering for utvidelse av Massetak Storjord på Hestbrinken da eksisterende 

massetak er i ferd med å gå tomt. Eksisterende grustak er regulert til formålet i plan fra 2003, mens 

utvidelsen ligger i et område som i reguleringsplan for Storjord er satt av til landbruksformål 

jordbruk/skogbruk. Planområdet er ca. 176 daa, hvorav eksisterende massetak utgjør ca. 55 daa. 

Kommunens vurdering er at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning.  

 

Vi beklager at dette innspillet kommer noe etter oppsatt frist. 

 

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

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 

 

Regional politikk 

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

til lokale byggeråstoffer (sand, grus og pukk) er viktige for utbyggingsprosjekter i de fleste 

kommunene da disse ofte utgjør store volum i slike prosjekter. Lang transport medfører store økte 

kostnader, og er ugunstige sett i miljøsammenheng.  

 

Samtidig er et massetak av denne størrelsen et stort og veldig synlig terrenginngrep, slik at en rekke 

forhold som går dårlig overens med utvidet grusdrift må avveies mot planens formål. Hvorvidt 

planarbeidet kommer i konflikt med vesentlige regionale interesser vil avhenge av hvordan planen 

ivaretar hensynet til natur- og kulturmiljøer, friluftsliv, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene 

(se nedenfor). Gjeldende Fylkesplan for Nordland 2013-2025, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, 

inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i 

planarbeidet. 

 

Av oppstartsmeldingen går det fram at kommunens vurdering er at tiltaket utløser krav om 

konsekvensutredning og viser til § 8 a og vedlegg II, pkt. 2 a (mineraluttak, herunder torvskjæring) i 

KU-forskriften. Meldingen sier også at det skal gjennomføres en konsekvensutredning for reindrift 

og friluftsliv. Gjennom området går det både en trekklei og en flyttlei for rein. Videre er området 

klassifisert som et meget viktig friluftsområde.  

 

Fylkeskommunen vil her påpeke flere temaer som bør utredes: 

 

- Massetaket ligger svært nær Lønselva (strekning med anadrome laksefisk og god økologisk 

tilstand i dag). Mulige virkninger på vannmiljøet bør utredes. Vannforskriften § 12 kan 

komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en 

vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge plan- 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i9863e590-ea39-486f-bcd0-da0e1eff366b/fylkesplan_for_nordland_2013_-_2025.pdf
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og bygningsloven som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig 

vannforvaltning finnes på våre nettsider. Vi viser også til vannportalen for veiledning til 

bruk av § 12 samt vann-nett portal for informasjon om miljømål, risiko- og 

påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster 

- Det bør også vurderes om grensen for planområdet bør trekkes lenger bort fra elveløpet av 

hensyn til turstien langs Lønselva og området FRA 1 som er regulert til organiserte 

friluftsaktiviteter. Både av hensyn til friluftslivet og vannmiljøet i Lønselva bør det etableres 

en bred vegetasjonssone i ytterkanten av planområdet. 

- Planområdet inngår i den verneverdige kvartærgeologiske formasjonen som utgjør det 

glasifluviale deltaet ved Storjord. Virkninger av utvidet drift av massetaket bør vurderes opp 

mot denne verdien. 

- Planområdet inngår i et område som i Landskapskartleggingen er gitt karakteristikken Åpent 

dallandskap med infrastruktur. Mulige virkninger på landskapskvalitetene bør inngå i en 

konsekvensutredning. Vi viser her til prosjektet Landskapskartlegging av Nordland og at det 

foreligger nedlastbare rapporter om dette arbeidet på fylkeskommunens nettside. 

Kartleggingen er også tilgjengelig som kartlag i Nordlandsatlas. Nordland fylkeskommune 

har videre i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en friluftslivskartlegging. Vi ber 

om at dette kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for konsekvensutredningen av temaene 

friluftsliv og landskap.   

 

Oppsummert er det så mange hensyn som bør utredes utover det som er nevnt i oppstartsmeldingen, 

at det bør vurderes om det bør utarbeides planprogram selv om det ifølge § 8 ikke er absolutt 

påkrevd.  

 

Referat fra oppstartsmøtet følger ikke saken. Fylkeskommunen ber om at dette gjøres i senere 

saker, fordi det gir partene et bedre grunnlag for å vurdere planene. Referatet bør legges ved når 

denne saken legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Digital plandialog 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 

av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. 

Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no.   

 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 

spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 

legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 

 Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 

personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

 Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 

energikilder bør alltid vurderes. 

 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 

og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der 

barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.  

 Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 

plan- og bygningsloven § 1-1.  

https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/planveiledning/
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
https://vann-nett.no/portal/
https://www.nfk.no/tjenester/miljo/landskap/
https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24f9d0da0acf4828adc653d68c33e2b4
https://www.nfk.no/tjenester/miljo/friluftsliv/kartlegging-av-friluftsliv/
mailto:plannordland@kartverket.no
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 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 

Kulturminnefaglig 

Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i 

konflikt med verneverdige kulturminner.  Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi 

endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

 

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering 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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Rambøll Norge AS Avd 

Trondheim 
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Statens vegvesen 

Region nord 

Postboks 1403 

8002 BODØ 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

2014/5024 14/1814-      19.01.2015 

 

Svar på søknad om tillatelse til omlegging av flyttlei - Riksvei 77 Tjernfjellet - Saltdal 

kommune - Nordland 

Vi viser til deres søknad av 11. juli 2014 om tillatelse til omlegging av flyttlei etter 

reindriftsloven § 22, i forbindelse med blant annet bygging av tunell gjennom Tjernfjell på rv. 

77. Videre vises det til fylkesmannen i Nordlands brev av 18. oktober 2014 med anbefaling 

om å godkjenne omleggingen.  

 

Landbruks- og matdepartementet har vurdert saken nærmere og gir med dette, og på vilkårene 

som følger nedenfor, tillatelse til omlegging av flyttlei. 

 

Sakens bakgrunn 

Statens vegvesen søker om tillatelse til omlegging av flyttlei.  Reguleringsplanen Rv. 77 

Tjernfjellet, som ble vedtatt av Saltdal kommunestyre i 2013, innebærer en omlegging av rv. 

77, blant annet med en tunell gjennom Tjernfjell og tre nye, kortere veistrekninger på til 

sammen ca. to kilometer. Planområdet ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt, og trekk- og 

flyttleia til reinbeitedistriktet vil rammes av endringene. Det vil blant annet komme et 

tunellpåhogg i deler av dagens flyttlei som gjør at flyttleia må legges om og over tunelltaket i 

fremtida.  

 

Reindrifta mener at trekk- og flyttleia i praksis blir stengt under anleggsperioden på grunn av 

all aktiviteten som følger av anlegget. Statens vegvesen opplyser i sin søknad at de, sammen 

med Landbruks- og matdepartementet og tidligere Reindriftsforvaltningen (nå fylkesmannen i 

Nordland) har kommet til at forholdene under anleggsperioden skal behandles separat, på et 

senere tidspunkt.  

 

Fylkesmannen i Nordland, landbruks- og reindriftsavdelinga, har i brev av 18. oktober 2014 
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anbefalt at det gis godkjenning til omlegging av flyttlei, men at det stilles visse vilkår for 

godkjenningen.  

 

Departementets vurdering 

Statens vegvesen har søkt om omlegging av flyttlei på rv. 77 Tjernfjell.  

 

Omlegging av flyttleier omtales i § 22 annet ledd i reindriftsloven av 2007:  

 

” Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i 

åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge 

av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter skjønn ved jordskifteretten, 

hvis enighet ikke oppnås. Kongen kan bestemme at også etter fastleggingen i detalj av den nye 

flyttleien skal overlates til skjønnet.”  

 

Det følger av bestemmelsen at dersom det foreligger berettigede interesser, kan det samtykkes 

i omlegging av flyttlei. Det må i så tilfelle foretas en helhetsvurdering der hensynet til 

reindriften veies opp mot samfunnsinteressene som tilsier at omlegging av flyttlei må skje.  

 

Departemenet viser til at området ved Storjord er viktig for reindriften som vinterbeite, og at 

det både er trekkleier og viktige flyttleier i området. Byggingen av tunell og de nye 

veistrekningene som skal bygges, vil gjøre det vanskeligere for reinen å bevege seg i området. 

På den annen side har veien i dag et trygghets- og framkommelighetsproblem. Veien har sterk 

stigning, er smal, har mangelfulle grøfter, mangelfullt rekkverk, dårlig kurvatur, og på den 

ene siden går det bratt ned til Junkerdalsura. Hensynet til økt trafikksikkerhet og 

fremkommelighet utgjør i denne saken slike berettigede interesser som gir grunn til å 

samtykke til omlegging av flyttlei. Samferdselsinteressene i å få bygd en tunell gjennom 

Tjernfjellet anses å veie tungt. Departementet samtykker derfor til omlegging, men med 

forbehold om at reindriftsinteressene blir ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Departementet 

stiller derfor visse vilkår for at tillatelse til omlegging av flyttlei skal gis i denne saken. 

 

Vedtak: 

Departementet samtykker til omlegging av flyttlei på rv. 77 Tjernfjell på følgende 

vilkår: 

 

1. Planbestemmelsene om tilpassing av fyllinger, skoghogst og oppsetting av gjerder 

må gjennomføres i nært samarbeid med Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

2. Avbøtende tiltak og omleggingen av flyttlei må evalueres i samarbeid med 

Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

3. Dersom evalueringen viser at det er behov for å justere tiltak eller iverksette nye 

avbøtende tiltak, må slike justeringer eller nye tiltak gjennomføres av Statens 

vegvesen i samarbeid med Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

4. Før anleggsstart må Statens vegvesen komme til enighet med Saltfjellet 

reinbeitedistrikt om kompensasjon for eventuelt merarbeid og merkostnader. 
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5. Før anleggsstart må Statens vegvesen komme frem til en avtale med Saltfjellet 

reinbeitedistrikt om avbøtende tiltak i anleggsperioden da flyttleia blir helt 

stengt. 

 

Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser til Kongen i statsråd innen 

tre uker etter mottakelsen av dette brevet. Klagen sendes til Landbruks- og matdepartementet. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Marit Myklevold (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Lill-Tove Voje Skorge 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi til:  

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 BODØ 

Saltfljellet reinbeitedistrikt 

v/Per Thomas Kuhmunen 

Junkerdal RØKLAND 
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