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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 

(Detaljreguleringsplan for navn, planid.)  Reguleringsendring Del av Storjord. Masseuttak 

Hestbrinken. Plan ID 2018006. 

Møtedato: 22.11.18 

 

Deltakere fra forslagsstiller:  

Harald Rundhaug (Statskog),  

 

Deltakere fra plankonsulent: Andrea Birch-Aune Marthinsen (Rambøll AS),  

Deltakere fra kommunen: Frode Tjønn (saksbehandler), Ivar Skogset (leder Plan og utvikling) 

INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 

Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf: Andrea Birch-Aune Marthinsen, Arealplanlegger 

Areal og samferdsel Trondheim,  +47 90255336, andrea.marthinsen@ramboll.no 

 

Beskrivelse av planområdet. 

Se vedlegg – Planbeskrivelse. Består av skogområder, eksisterende grustak, turstier.  

Gnr/bnr: Adresse: 73/1, Storjord 

Størrelse: ca. 140 daa. 

Beskrivelse av planforslag:   

Hovedformål er massetak. Eksisterende stier tas med der det er naturlig innenfor plangrensen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET: 

KOMMUNEN VISER TIL AT DET SKAL UTREDES KU FOR FRILUFTSLIV OG REINDRIFT.  VIKTIG AT 

EKSISTERENDE STIER LOKALISERES DER DE ER. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET. 
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Kommuneplanen: Vedtatt 2009. Den del av gjeldende reguleringsplan som ikke inngår i planområde 

skal bestå. 

Kommunedelplaner 

Andre føringer 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gjeldende reguleringsplaner: Storjord, Plan ID 2003001 

Tilgrensende reguleringsplaner: 

E6 Hestbrinken – Borkamo Plan ID 2016003 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVGRENSNING AV PLANEN 

Gjennomgang av planavgrensning i møtet.  

Planområdet utvides til å omfatte bygget tursti fra undergang og mot sørvest. Plangrense avsluttes 

mot eksisterende veg. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING. 

Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og (foreløpig) konklusjon er: 

a. Saken faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

Begrunnelse: Vises til utredning fra Plankonsulent. Kommunen støtter seg til dette.  Tiltakshaver må 

vise til en utregning av forventet kubikk uttak for å vurdere dette opp mot KU pliktig utredning.  Det 

bla antatt på møtet ca. 1 mill. kubikk. 

Begrunnelse fra kommunen: Området omfattes av forskriftens § 10 bokstav b.  

Kommunen viser til at området ikke tilfredsstiller kravene om automatisk KU-plikt. Imidlertid er 

området i kommunens friluftsregistreringer fastsatt som svært viktig. Kommunen anser at tiltaket 

kan få vesentlig påvirkning på friluftsinteressene i området og derav KU-pliktig. 

Reindrift: Storjordområdet viktig for Saltfjellet reinbeitedistrikt. Det er utarbeidet tre 

konsekvensutredninger i nærområdet. Tiltaket kommer i berøring med trekk og drivingslei. Sett i 

sammenheng med andre tiltak i området anser kommunen at reindriften kan bli vesentlig berørt. 

Det skal ikke utarbeides eget planprogram for høring jfr. forskriftens krav.  

GEBYR 

Gebyrkravet stiles til:  
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Fastsetting av gebyr:  

For reguleringsendring uten innvendinger/innsigelse er gebyr fastsatt til 13.710. Gebyr for 

Konsekvensutredning er 25.450. 

Dersom innvendinger mot plan vil det bli gebyr som ny plan (37.730). 

FRAMDRIFT 

Orientering om dato for mulig behandling og dato for planleveranse. 

MEDVIRKNING 

Oppstartsmøte på Storjord. Her også viktig å knytte kontakter/møter med ressurspersoner innen 

friluftsliv og reindrift.  

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE 

Kommunen har ikke vurdert om det er behov for rekkefølgebestemmelser. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gjennomgang av planbeskrivelse: 

Kommunen viser til de tema som er nevnt i planbeskrivelsen.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONKLUSJON 

• Planarbeidet antas å kunne fremmes som endring av plan. 

Plansaken fremmes til politisk behandling når ny planavgrensning er tegnet og plandokument 

eventuelt oppdateres. 

Saksbehandler: er Frode Tjønn 

Saksbehandler utarbeider referat og sender referatet til partene for tilbakemelding. Det gis en frist 

på en uke for evt. merknader til referatet. 

Saksbehandler utarbeider adresseliste for varsel om oppstart og oversender digital fil til konsulent 

innen 2 uker etter godkjent referat. Planforslaget kan da annonseres og varsel om oppstart sendes til 

adresselisten. 

Referent: 

Frode Tjønn 

 

Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 

vurderinger fra Saltdal kommune er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i 

senere saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og 

politiske vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet 

underveis. 


