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1. BAKGRUNN 

 
1.1 Hensikten med planen 
 
Lemminkäinen Norge AS er Nordens nest største aktør innen asfaltmarkedet. En viktig del av 
forretningsdriften er å ha god tilgang på råvareressurser, i dette tilfelle stein og grus til veibygging, 
asfalt og betongtilslag. Det aktuelle området i Lišmmajohka er undersøkt, og beskrevet av NGU som 
en viktig forekomst av god kvalitet. Bakgrunn og målsetting for planarbeidet er å tilrettelegge for 
fortsatt råstoffuttak i Lišmmajohka ved en utvidelse av det aktuelle uttaksområdet.  
 
Tiltaket ble meldt inn til Tana kommune i forbindelse med pågående revisjon av kommunedelplan for 
sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra i 2010. Hensikten var å få tiltaket registrert og 
sikret som område for råstoffuttak, slik at det blir samsvar mellom reguleringsplanen og overordnet 
plan. En del av eksisterende uttaksområde var avsatt til råstoffuttak i den opprinnelige 
kommuneplanens arealdel. 
 

 
1.2 Om tiltakshaver 
 
Tiltakshaver:  
Planforslaget fremmes av Lemminkäinen Norge AS  
Lemminkäinen (12/1/58) er delt fester av planområdet sammen med Tommy Olsen (12/1/30). FeFo er 
grunneier. 
 
Konsulent:  
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll, avd. Alta og prosjektansvarlig har vært Landskapsarkitekt Nina 
Helen Halseid. 
 
 
1.3 Krav til konsekvensutredning 
 
Plantiltaket er vurdert i henhold til Forskrift om Konsekvensutredning (2009). Gjennom fastsatt 
planprogram er det besluttet å utrede konsekvensene av tiltaket for følgende tema: 

1. Kvartærgeologiske verneverdier 
2. Støy 
3. Reindrift 

 
Øvrige plantema inngår i planbeskrivelsen. 
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2. PLANOMRÅDET 

2.1 Oversiktskart 
Lišmmajohka massetak ligger ca 5,2 km syd for Tana bru langs E6. Uttaksområdet ligger på 
oversiden av veien mellom kt. 40 og 65, med Tanaelva et stykke nedenfor på motsatt side 
av veien. 
 

 
Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering i Tana Kommune. 

 

 
Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering i omkringliggende landskap 
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2.2 Dagens bruk 
 
Området som Lemminkäinen forpakter har over lang tid vært benyttet som masseuttak.  
Masseuttaket er i drift i tidsrommet 07:00 – 17:00 i perioden 1. juni til ut september/oktober. 
 
Uttaket betjenes av følgende maskiner: 
Knuseverk 120 dBA 
Mobilt finknuseverk 120 dBA 
2 hjullastere 2x 113 dBA 
Mobilt sikteverk 114 dBA 
Asfaltverk 110 dBA 
Hjullaster 113 dBA 

 
En del av tilstøtende område syd for Lemminkäinens forpaktning benyttes også som uttaksområde av 
en annen privat aktør, Tommy Olsen. Innbyggere i Tana kan kontakte Tommy Olsen, avtale et 
tidspunkt og komme til massetaket med nødvendig transportmiddel og få med seg masse mot 
betaling. Driverne av taket har så store kostnader ved driften av taket, at det ikke er mulig at 
massetaket fungerer som et bygdetak der det er gratis å hente masser. 
 
Området som er ønsket for utvidelse av masseuttaket er utmark med en del spredt bjørk av lav 
bonitet. Området benyttes en del som beiteområde for rein. En 22kV høyspentlinje ligger innenfor 
planområdet, vest for det eksisterende uttaket.  
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Kartutsnitt som viser planområdets avgrensning i svart stiplet linje og eiendommer (gnr/bnr/fnr) som ligger 
innenfor planområdet i røde linjer. 

 

    
Foto 1 (t.v.) Område for utvidelse av massetak inneholder utmark med spredt bjørk av lav bonitet.  
Foto 2 (t.h) Eksisterende uttaksområde.  

 
 
2.3 Planstatus 
 
På oppstartstidspunktet var gjeldende arealplan for området kommuneplanens arealdel vedtatt i 2002, 
hvor kun en del av området var avsatt til råstoffutvinning. Dårlig kartgrunnlag gjør det vanskelig å 
stedfeste dette områdets avgrensning nøyaktig, men det antas at massereservene innenfor hele det 
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tidligere avsatte området er tatt ut. Resten av det aktuelle arealet inkludert ønsket utvidelse var i 
kommuneplanen avsatt til LNF-område. 

 
Kartutsnitt som viser planområdets avgrensning og avgrensning av område avsatt til råstoffområde i 
kommuneplanens arealdel fra 2002 (2 mindre områder innenfor planområdet angitt med rød linje og skravur). 

Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra ble vedtatt 12.06.2014. I 
denne planen er hele området som er foreslått regulert til masseuttak lagt ut til område for 
råstoffutvinning, jf kartutsnitt nedenfor.  
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Kartutsnitt som viser området avsatt til eksisterende og framtidig råstoffutvinning i kommunedelplan for 
sentrumsområdet (lys og mørk rødbrun farge). 

 
 
 
2.4 Eiendomsforhold 
 
Planområdet omfatter deler av FeFo’s (Finnmarkseiendommen’s) grunn i Tana kommune, og 
inkluderer deler av en tomt festet av Lemminkäinen Norge AS og en tomt uten fastsatt 
eiendomsgrense festet av Tommy Olsen, se kartutsnitt og tabell. 
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2.4.1 Eiendomskart 

 
Kartutsnitt som viser eiendomsforholdene (røde linjer) innenfor planområdet (svart stiplet linje). 

 
2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer (innenfor plangrensen) og naboeiendommer 
(tilgrensende naboer og gjenboere) vises i tabellen på neste side. 
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Hjemmelsforhold 
 

Eiendom Hjemmelshaver Areal (da) Merknader
Direkte berørte eiendommer
12/1/58 Lemminkäinen AS 62,60
12/1/30 Tommy Olsen 18,26 Usikker eiendomsgrense
12/1 FeFo 55,26

Sum planområde 136,12
Naboeiendommer                    
12/1/29 Ingvard Olsen m.fl. 5,68 Adkomstvei til eiendom innenfor planområdet
12/1/34 Ingvard Olsen m.fl. 17,80 Adkomstvei til eiendom innenfor planområdet
12/85 70,60 Motsatt side av E6
12/155 3,75 Motsatt side av E6

 
 



 
 
 

  

 

3. PLANKARTET 

 
 
Plankartet 
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3.1 Planens intensjon 
 
Hovedformålet med planen er å utvide kapasiteten på masseuttaket ettersom dagens område er i 
ferd med å tømmes. Lemminkäinen ønsker å utvide området med ca. 45 daa med en uttaksdybde 
ned til kote 45. Planforslaget vil også innebære utbedring av adkomstveien til massetaket og 
kobling av denne til eksisterende adkomstveier til naboeiendommer. 
 
 
3.2 Planens dokumenter 
 
Planforslaget består av følgende dokumenter. 
1. Plankart m/tegnforklaring. 
2. Bestemmelser og retningslinjer. 
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning og vedlegg. 
 

Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard. 
 
 
3.3 Planavgrensning 
 
Planområdets avgrensing utgjør 124 daa, og grenser mot E6 i øst og festetomtene 12/1/29 og 
12/1/34 i sør. Resten av planområdet er omkranset av utmark (12/1). Planområdet inkluderer en 
22kV høyspentlinje som avgjør grensen for utstrekningen av uttaket mot vest. Denne grensen er 
også avklart med berørte reinbeitedistrikt, jf. referat fra møte/befaring 08.06.11. I nord avgrenses 
utvidelsen av kvartærgeologiske flyvesanddyner identifisert som et viktig trekk i landskapet (figur 
nedenfor). 
 

 
Flyvesanddyner identifisert i Kvartærgeologisk utredning – Feb. 2012 
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3.4 Reguleringsformål 
 
Nedenfor gis en kort oppsummerende beskrivelse av planens ulike arealbruksformål jfr. PBL § 12-5 
og hva som planlegges innenfor de ulike områdene. 

 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 
Storparten av planområdet er regulert til råstoffutvinningsformål som steinbrudd og masseuttak. 
Formålsområdet på ca 95 daa vil omfatte en utvidelse av eksisterende masseuttak mot nord samt 
et mindre område mot vest, til sammen ca 45 daa. 
 

 
Utvidelsesområder 

 
Virksomheten vil bestå i uttak av grusmasser inntil 20 meters dybde (ned til ca. kote +45). 
Massene knuses på stedet, og vil i hovedsak bli benyttet til veiformål. Det vil i den anledning også 
være aktuelt med asfaltproduksjon med mobilt utstyr. Det skal utarbeides en driftsplan for 
massetaket. 
 

3.4.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Det eksisterende massetaket har en tilhørende adkomstveg fra E6, som også brukes av 
nabotomtene sør for planområdet. På grunn av ugunstige inn- og utkjøringsforhold, er det foreslått 
omlegging av denne adkomstvegen. Forslaget inkluderer forbedring av kryssutformingen fra 
omlagt veg til de eksisterende adkomstvegene inn til nabotomtene. 
 
Parkering vil bli organisert av driverne innenfor det eksisterende uttaksområdet. 
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Eksisterende avkjørsel fra Ev 6 til massetaket. Kilde: Google Street View. 

 
 

3.4.3 Landbruks-, natur- og friluftsområde 
Områdene innenfor planavgrensningen som ikke er masseuttak eller veg, er regulert som LNFR 
områder, som en videreføring av omkringliggende utmark. 
 
Høyspentledningen vest i planområdet er regulert som hensynssone over LNFR område, med 10m 
buffer på hver side av ledningen. 
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4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Opplegg 
 
Varsel om planoppstart ble gjennomført samtidig som planprogrammet ble lagt ut til høring. Med 
bakgrunn i fastsatt planprogram (25.08.2011) og innkomne høringsuttalelser, har forslagsstiller 
utarbeidet et komplett planforslag bestående av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. 
Når kommunen har mottatt planforslaget, skal kommunen snarest, og senest innen 12 uker eller 
annen avtalt frist, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn jfr. PBL § 12-11. 
 
Dersom kommunen velger å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn vil høringsfristen bli satt til 
minimum 6 uker (lovpålagt). Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser vil så kommunen ta 
stilling til hvorvidt man ønsker å vedta planen eller ikke. Kommunestyret må treffe vedtak senest 
12 uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet jfr. PBL § 12-12. 
 
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Når planen evt. 
er vedtatt, vil registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre 
rettighetshavere i og inntil planområdet, bli underrettet særskilt ved brev. Planen vil bli kunngjort i 
lokal avis og gjort tilgjengelig gjennom kommunens hjemmeside. 
 
 
4.2 Oppsummering av innspill 
 
Under varsel om oppstart/høring av planprogrammet kom det inn til sammen 9 uttalelser som det 
ble laget et sammendrag av i det reviderte planprogrammet. Nedenfor er korte kommentarer til 
hvordan innspillene er ivaretatt i planarbeidet (kursiv). En full oppsummering av innkomne innspill 
finnes i vedlegg 1. 
 
Sametinget opplyste i sitt innspill at de fant det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner 
innenfor området som ikke er registrert. En befaring ble foretatt av sametinget 01.06.11 hvor det 
ble rapportert at det ikke ble påvist automatisk fredete samiske kulturminner til hinder for tiltaket. 
Sametinget minnet ellers om den generelle aktsomhetsplikten som bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene. Den foreslåtte teksten om generell aktsomhetsplikt er innlemmet i 

retningslinjene til planforslaget. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning viser til at eksisterende masseuttak er konsesjonspliktige 
etter § 43 i den nye Mineralloven av 1. juni 2010. Denne sier blant annet at det skal sendes inn 
driftsplan til Direktoratet. Innen fem år etter lovens ikrafttredelse skal også driftskonsesjon 
foreligge. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å søke om driftskonsesjon. Direktoratet viser til 
at krav om driftsplan og godkjenning av denne, samt tilsyn med driften, blir ivaretatt gjennom 
mineralloven. Det er derfor ikke nødvendig å ta inn krav om driftsplan i bestemmelsene til 
reguleringsplanen for massetaket. Forslagsstiller er kjent med gjeldende 

lovverk/konsesjonsbestemmelser. Nødvendige søknader forutsettes utarbeidet og avklart som en 

egen sak ved siden av reguleringsplanen. 

 
Fylkesmannen i Finnmark anbefalte i sitt innspill en utredning av konsekvensene for de 
kvartærgeologiske verneverdiene i området. Utredning er gjennomført, se vedlegg 2 og punkt 

5.11. 
De rådet også til å dokumentere bortfall av inngrepsfrie naturområder, og vise på kart med 
arealtall hvordan en utvidelse av massetaket som skissert vil redusere inngrepsfrie naturområder i 
Norge. Dette er videre utredet under punkt 5.3. 
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Fylkesmannen viste til at det ligger boliger like ved planområdet og forutsatte at støy utredes i 
henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. En støyutredning er gjennomført, se 

vedlegg 3 og punkt 5.6. 
 
Fylkeskommunen informerer om lite potensiale for nye funn av kulturminner, men minner om 
generell aktsomhetsplikt. Den foreslåtte teksten om generell aktsomhetsplikt er innlemmet i til 

planforslaget. 
 
Reindriftsforvaltningen – Reinbeitedistrikt 7 - Rákkonjárga var i sin uttalelse i mot ytterligere 
tap av beiteland og krevde befaring av området i forhold til planforslaget. Reindriftsagronomen 
opplyser om at området også har en flyttlei i nærheten, og at disse har et spesielt vern etter 
Reindriftsloven. En felles befaring av område ble foretatt 8. juni 2011 og det ble enighet om å gjøre 
justeringer ifht. opprinnelig skissert utvidelse mot vest. Det ble enighet om en utvidelse mot nord 
som gir mindre skadevirkninger på beiteområdet. Utredning av virkningene av forslaget er foretatt, 

se vedlegg 4. 
 
NVE ønsket en vurdering dersom grunnvannet blir berørt, herunder konsekvenser og evt. 
avbøtende tiltak. Det er fastsatt at det ikke skal bli gjennomført tiltak i eller direkte inntil de 

omkringliggende vassdragene. 
 
Statens Vegvesen påpekte at det ikke fremkommer av planprogrammet om det planlegges ny 
eller endret avkjørsel til E6 fra området.  Det påpekes at det bør fremkomme i planbestemmelsene 
at frisiktsonen til avkjørselen til enhver tid holdes ryddig. Det er regulert inn en omleggelse av 

eksisterende veg og det er tatt hensyn til i frisiktsoner på plankartet og i 

reguleringsbestemmelsene. 
 
Varanger Kraft minnet i sitt innspill om at det ikke kan etableres tiltak under eller i nærheten av 
deres linjer. For 22 kV -linjen i området skal det være en sikkerhetsavstand på 10 meter på hver 
side av linjen. De minner om at evt. nødvendig flytting av kraftlinjen må påkostes av 
Lemminkäinen.  
Med bakgrunn i den felles befaringen 8. juni 2011 ble det bestemt at det ikke er nødvendig å flytte 

høyspentlinjen. En hensynssone på 10m på hver side av linjen vil bli opprettholdt på plankartet. 
 
Holmesund og Gardak bygdelag mener området må sikres (gjerdes inn) av hensyn til at det er 
beitedyr i området. Bygdelaget ber om å få videreført dagens ordning med henting av fyllmasser 
fra selve massetaket. Det er i reguleringsplanens bestemmelser stilt krav om at uttaksområdet til 

enhver tid skal være forsvarlig sikret/inngjerdet. Lokalbefolkningens ordning knyttet til henting av 

masser fra området forutsettes avklart nærmere i samråd med grunneier (Finnmarkseiendommen) 

og Lemminkäinen som driver av uttaket. 
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 
5.1 Krav til KU 
 
Forskrift om konsekvensutredninger fra 2009 angir hvilke reguleringsplaner som skal behandles 
etter forskriftene (§2). Uttak av masser der minst 200 daa samlet overflate blir berørt eller samlet 
uttak utgjør mer enn 2 mill. m3 er angitt som tiltak under punkt 3 i vedlegg 1, dvs. tiltak som alltid 
skal behandles etter forskriftene. I tillegg skal områder som er i strid med arealdelen i gjeldende 
kommuneplan alltid konsekvensutredes. Foreliggende tiltak er utredningspliktig ettersom en 
utvidelse av masseuttaket ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan.  
 
I henhold til fastsatt planprograms kapittel 6, skal følgende tema behandles i reguleringsplanen: 
 
 

Nr Tema Planbeskrivelse Egen 
utredning 

1 Kulturminner X  

2 Biologisk mangfold X  

3 Kvartærgeologi  X 

4 Samisk natur- og kulturgrunnlag  X 

5 Friluftsliv X  

6 Miljø  X (Støy) 

7 Trafikale forhold X  

8 Barn og unges interesser X  

9 Kraftforsyning X  

10 Inngrepsfrie naturområder – INON X  

11 Vassdrag og grunnvann X  

12 ROS-analyse (forenklet) x  

 
 
5.2 Kulturminner 
 
Eksisterende:  
Det foreligger ingen kjente registreringer av automatisk freda kulturminner og samiske 
kulturminner innenfor det aktuelle området. Finnmark fylkeskommune v/areal- og 
kulturvernavdelinga krevde ikke befaring fordi de anså sannsynligheten for funn som liten. 
Sametinget befarte området, men ingen automatisk freda kulturminner ble påvist.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
 
Vurdering: 
Liten verdi – Ingen påvirkning - Ubetydelig konsekvens (0). 
 
Skulle det være kulturminner innenfor uttaksområdet vil disse med stor sannsynlighet bli 
fjernet/ødelagt som følge av drifta. Lov om kulturminner § 8 er en bestemmelse om aktsomhet ved 
gjennomføring av tiltak. Etter anbefaling fra Finnmark fylkeskommune og Sametinget er det i 
planbestemmelsene tatt inn en retningslinje som tydeliggjør kravet til aktsomhet i 
kulturminneloven. 
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5.3 Naturmiljø 
 
Dette kapitlet omhandler naturtyper og artsmangfold, samt INON-områder, mens vass-
drag/grunnvann og de kvartærgeologiske verdiene er skilt ut i egne kapitler, jf. kap 5.4 og 5.5 ne-
denfor.  

Området er plassert i landskapsregion 41, Dalbygdene i Finnmark. Når det gjelder vegetasjonssek-
sjon, plasserer Moen (1998) reinbeiteområdet i overgangsseksjon (OC). Denne seksjonen er karak-
terisert av østlige trekk, men vestlige innslag forekommer. Bærlyngskog og rikt innslag av lav er 
typisk. Vegetasjonssonen er nordboreal sone, grensende til sørarktisk og alpine soner. Disse vege-
tasjonssonene er typisk dominert av bjørkeskog og av og til også lavvokst glissen barskog. Over 
skoggrensen er det typisk blåbærhei, einer-dvergbjørkkratt og viersamfunn.  

Det er ikke foretatt registreringer i felt, og vurderingene under er derfor basert på kjent 
informasjon. Basert på tolkninger av bilder fra området ser det ut til at vegetasjonen i den 
planlagte utvidelsen består av bjørk, fjellbjørk og lyngmark. Det er ikke registrert prioriterte arter 
eller naturtyper, og heller ingen verdifulle naturtyper i området.  I Artskart er det registrert en 
rødlistet art i området, polarringvinge. Naturbase viser ingen registreringer innen influensområdet. 
Det er foretatt registreringer av biologisk mangfold i nærheten, og en vil anta at ev rike 
vegetasjonsforekomster her ville blitt plukket opp under disse registreringene. Store deler av 
planområdet er allerede utnyttet for uttak og har derfor liten verdi i fht. naturmangfold.  
 
Det er derfor forekomsten av polarringvinge som utgjør den viktigste registrerte verdien i dette 
området. Polarringvinge er en sommerfugl som i Norge har sin hovedutbredelse i Finnmark. Arten 
er kjent fra 28 lokaliteter langs fjorder og i elvedaler i vestlige og sentrale deler av Finnmark. 
Langs Altafjorden og Porsangerfjorden og langs elvene Alta og Tana helt inn til henholdsvis 
Kautokeino og Karasjok. Også funnet i Kvænangen i Troms. Sommerfuglen er som regel tallrik på 
lokalitetene. Biotopen er tørre enger og skoglysninger, også på ruderatmark/skrotemark. Fra rød-
listens kriteriedokumentasjon 2010 er det oppgitt at vertsplanten sannsynligvis er svingel. På Wiki-
pedia er myskegras og myrrapp oppgitt som vertsplanter. Sommerfuglen finnes bare i lavlandet. 
En faktor som kan påvirke arten negativt er gjengroing. Sommerfuglen har truethetskategori NT 
(nær truet). 

Den planlagte utvidelsen kan medføre nedbygging av arealer som i utgangspunktet kan være et 
egnet biotop for polarringvinge. Samtidig ser det ut til å være store lignende arealer i nærheten, 
spesielt i sørvest. En vil derfor anta at eventuelle negative konsekvenser for polarringvinge i dette 
området vil være begrenset.  

Vurdering: 

Liten verdi – lite omfang – Ubetydelig konsekvens (0) 

Avbøtende tiltak: 
Det øverste jordlaget (humuslaget) vil bli lagret innenfor planområdet og benyttet i forbindelse 
med revegetering av området. I forbindelse med utarbeidelse av driftsplan for området vil man på 
et detaljert nivå klarlegge hvordan området skal revegeteres, herunder bruk av stedegen 
vegetasjon m.m.  
 

 
Vurdering etter Naturmangfoldlovens §§8-12 

Kunnskapsgrunnlaget: Naturmangfoldlovens (NMLs) §8 setter krav om godt nok kunnskapsgrunn-
lag. Vi mener at kunnskapsgrunnlaget for å belyse konsekvensene av tiltaket på naturmiljøet gene-
relt er godt nok. For polarringvinge er imidlertid datagrunnlaget svakt da man ikke har vært i felt 
og undersøkt området. Vi mener likevel at risikoen for at arealet som blir nedbygget ev skulle være 
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det eneste egnet for polarringvinge i området er liten, da det ut fra bilder og kart ser ut til å være 
lignende områder i nærheten. 

Føre-var-prinsippet: Når kunnskapsgrunnlaget ikke anses for å være godt nok, eller det er fare for 
alvorlig skade på naturmiljøet, sier NMLs §9 at føre-var-prinsippet skal brukes. I dette prosjektet 
mener vi at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til at man kan sannsynliggjøre at det ikke foreligger 
fare for alvorlig skade på naturmiljøet.  

Om økosystemtilnærming og samlet belastning, §10: I dette tilfellet er det meste av tiltaksområdet 
allerede forstyrret av tidligere inngrep. En utvidelse av arealet vil ikke påføre naturmiljøet skader 
på verdifulle naturtyper. Det er registrert en sommerfugl (NT) i nærheten. En nedbygging av de 
planlagte arealene vil trolig ikke føre til forringelse av levevilkårene for denne. Det er også generelt 
positivt for naturmiljøet at man utvider eksisterende anleggsområder heller enn å anlegge nye. 

Kostnader ved miljøforringelse: NMLs §11 slår fast at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å 
hindre eller begrense kostnadene på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. For dette tiltaket er det ikke foreslått avbøtende til-
tak. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, §12: Denne bestemmelsen omfatter i tillegg til teknik-
ker og driftsmetoder, også lokalisering. Det er positivt at et nytt steinbrudd legges til et område 
der det har vært gjort inngrep tidligere, slik at naturverdiene i det meste av planområdet i ut-
gangspunktet var lav. Når det gjelder teknikker og driftsmetoder er det trolig lite som kan gjøres 
med trafikk og støyforholdene. En har imidlertid ikke grunn til å tro at disse forholdene vil ha noen 
betydning for faunaen annet enn helt lokalt. 

 
INON 
Inngrepsfrie områder - Inngrepsfrie naturområder (INON) er definert til å være alle områder som 
ligger mer enn en kilometer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep. Masseuttaket er definert som 
et tyngre teknisk inngrep sammen med E6. 
 

 
Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering ifht. inngrepsfrie naturområder. Lys grønn = inngrepsfri 
sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep) mens mørk grønn = inngrepsfri sone 1 (3-5 km fra tyngre 
tekniske inngrep) (INON.01.08). 
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Utvidelsen av masseuttaket ligger i den smale passasjen mellom 22kV kraftledningen og E6 og vil 
derfor ikke føre til bortfall av inngrepsfrie naturområder i nevneverdig grad. 
 
Vurdering: 

Liten verdi – lite omfang – Ubetydelig konsekvens (0) 

 

 
5.4 Vassdrag og grunnvann 
 
Eksisterende forhold: 
Vassdrag - Lišmmajohka er en sideelv til Tanaelva som renner inntil planområdet i sør. Elva er ikke 
fysisk berørt av eksisterende masseuttak og sonen mellom denne og masseuttaket er bevokst med 
tett småskogsvegetasjon, se bilde nedenfor. 
 

 
Bildet er tatt med standpunkt på E6, siktretning mot vest (oppover Lišmmajohka) (Google Street view). 

 
Tanaelva ligger på motsatt side av E6 ca. 200 meter fra eksisterende masseuttak. Planområdet 
(masseuttaket) ligger betydelig høyere enn begge de to aktuelle vassdragene og vil med bakgrunn 
i dette ikke være utsatt for flom- eller erosjonsfare. 
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Kartutsnitt som viser planområdet lokalisering ifht. tilgrensende vassdrag. 

 
Grunnvann - Det foreligger ingen informasjon om grunnvannsnivået innenfor uttaksområdet. 
Eksisterende masseuttak har en uttaksdybde på ca. 20 meter ned til kote + 42/43. Masseuttaket 
har vært drevet i mange år uten at Lemminkäinen har registrert innslag av grunnvann i 
uttaksområdet. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Vassdrag - Forslagsstiller er ikke kjent med at eksisterende virksomhet medfører negative 
konsekvenser for de to aktuelle vassdragene. Den planlagte utvidelse av masseuttaket vil innebære 
større avstand mellom uttaksområdet og tilgrensende vassdrag.  
 
Vurdering - vassdrag: 

Stor verdi – ingen påvirkning – Ubetydelig konsekvens (0) 

 
Grunnvann - Dersom uttaksdybden i masseuttaket ikke tilpasses grunnvannsstanden mht. å sikre 
tilstrekkelig overdekning, vil man ved utslipp av kjemikalier/diesel o.l. risikere forurensning av 
grunnvannet. I forbindelse med utarbeidelse av driftsplan for uttaket (etter at reguleringsplanen er 
vedtatt) vil man sikre at drifta innenfor området skjer på en måte som minimerer faren for 
grunnvannsforurensning. 
 
Vurdering - grunnvann: 

Liten verdi – middels negativ – liten negativ konsekvens (-) 
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5.5 Kvartærgeologiske verneverdier og landskap 
 
Eksisterende: 
Kvartærgeologiske verdier - Deler av den foreslåtte utvidelse av masseuttaket ligger delvis 
innenfor et område som på begynnelsen av 1980-tallet var aktuelt for vern etter naturvernloven. 
Området er i utkast til verneplan for Kvartærgeologiske forekomster i Finnmark fylke -1981- omtalt 
som område 12 Skiipagurra, bestående av 3 parseller (a-c). Masseuttaket ligger innenfor parsell A. 
De geologiske verneinteressene er i utkastet omtalt som følger: ”Flere isranddelta med tilhørende 

sidemorener. Avsetningene tilhører Hovedtrinnet og Korselvtrinnet. På elveterrassene finnes fossile 

flygesanddyner”. 
 
En ny utredning ble foretatt i februar 2012 (vedlegg 2) hvor det ble påvist at grusterrassene ved 
Lišmmajohka har stor kvartærgeologisk verdi. Sammen med terrassen ved Korselva og 
moreneformene i fjellet vest for Lišmmajohka er dette et område med nasjonal til internasjonal 
verdi. Terrassen er meget fint utformet og utgjør et viktig landskapselement i Tanadalen. 
Eksisterende grustak helt øst på terrassen reduserer det urørte preget av avsetningen, men gir 
også innblikk i den indre oppbyggingen av avsetningen. 
 
Landskap - Området hvor fremtidig drift planlegges er tilnærmet flatt, med svak helning mot nord, 
fra ca kt 65 til kt 64. På sydsiden er det en langsgående rygg opp til kt 71, før terrenget faller ned 
mot Lišmmajohka. På nordsiden er det en tilsvarende rygg opp mot kt 73. Bortsett fra spredt 
bjørkeskog på den sydlige delen består vegetasjonen i hovedsak av lyng og litt småskog 
 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
 
Kvartærgeologiske verdier  

Planforslaget utvider grustaket noe mot vest, men mest mot nord og nordøst. Flyvesanddynene 
nord for eksisterende grustak vil ikke bli berørt av tiltaket. Gjenstående terrassekant mot øst vil bli 
ødelagt slik at det i den østlige delen av terrassen ikke vil bli noen naturlig terrassekant som viser 
avsetningens avgrensing. Isolert fra det større området (nasjonal til internasjonal verdi) og sett i 
lys av de inngrepene som allerede er gjort i forbindelse med grustaket, vurderes verdien av denne 
delen av terrassekanten som å være middels til liten (lokal verdi). Tiltaket vurderes ut fra dette å 
ha liten negativ konsekvens.  
 
Vurdering:  
Liten/ middels verdi – Middels negativt omfang – Liten negativ konsekvens (-). 
 
 
Avbøtende tiltak: 
Reguleringsplanen inkluderer en bufferkant mot flyvesanddynene i nord for å forhindre skade på 
disse. 
Senere driftsplan for masseuttaket vil sikre god landskapstilpasning med vegetasjonsskjerm, som 
vil forhindre dramatiske landskapsmessige virkninger og endring av landskapskarakter. 
 
Landskap 

 
Vurdering:  
Liten/ middels verdi – Middels negativt omfang – Liten negativ konsekvens (-). 
 
Ny landskapsform etter uttak vil hovedsakelig fremgå av driftsplanen, som blir utarbeidet senere. 
Det er viktig at det allerede i oppstartfasen for de ulike etapper tas hensyn til at området skal 
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ordnes og revegeteres i takt med fremdriften, slik at vekstjord og busker tas vare på, samtidig som 
foregående etappe ordnes ved at skråninger tas ned og påføres stedegne masser. Dette må gjøres 
selv om arealet i foregående etappe skal benyttes til lager og produksjon. Det er viktig at 
områdene revegeteres med stedegne masser. Detaljer knyttet til beplantning og terrengutforming 
vil i hovedsak fremgå av driftsplanen, mens reguleringsplanen kun forutsettes å klarlegge grovere 
rammebetingelser for uttaket. 
 
 
5.6 Naturressurser 
 
Eksisterende: 
Tiltaksområdet er lokalisert innenfor rbd. 7 – Rákkonjárgas vinterbeiteområde for rein. Det er kjent 
at vinterbeiteområder regnes som minimumsbeiter for rein. Distriktets arealbrukskart viser at 
området blir benyttet på midt- og vinterstid. Slike områder er normalt mest sikre mot store 
snømengder og nedising. Det er kjent at distriktet har trekk- og flyttlei i nærheten av området. Det 
er foreløpig ikke kjent at det foreligger andre samiske interesser i og ved planområdet. 
 

  
Trekklei og flyttelei ved massetaket. Flytteleien går parallelt med dagens  
22 KV linje. I kartet ser man også skråningen i terrenget i flytteleien  
(fra utredningsrapport). 

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Inngrep og forstyrrelse på eller nær vinterbeitene kan være med på å redusere bruken av området 
og i verste fall medføre at reinen unnviker det. Dette vil igjen kunne føre til at reinen presses 
sammen med overbeiting som resultat sammen med økt konkurranse om beitet. Dårlig sikring av 
masseuttaket vil kunne medføre at rein forviller seg inn i området og påføres skade. Drifta i 
masseuttaket er knyttet til produksjon av asfalt, og vil derfor i all hovedsak skje i perioden mai til 
september, dvs innenfor en periode hvor det normalt ikke skal beite rein i området.  
 
Det er utført en utredning (vedlegg 4) av hvilke konsekvenser planforslaget vil ha for reindriften, 
samt en verdivurdering av tapt beiteområde. Verdien av planområdet vurderes å ha noe over 
middels verdi. Omfanget av tiltaket er vurdert å være mellom lite/ intet til middels negativ for 
reindrifta. Konsekvens av tiltaket er dermed liten til middels negativ (- / --). Se vedlegg 4 for 
detaljert vurdering og beregning av verdi. 
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Vurdering: 
Middels verdi – lite/middels negativt omfang – liten/ middels negativ konsekvens (-/--)   
Det er inngått egen avtale mellom Lemminkäinen og reinbeitedistriktet hvor det er oppnådd 
enighet ift erstatning. Denne avtalen er oversendt kommunen sammen med forslag til 
reguleringsplanen. 
 
 
5.7 Friluftsliv  
 
Eksisterende forhold: 
Allmenn ferdsel - Området har basert på kjent informasjon primært betydning som 
nærfriluftsområde for lokalbefolkningen som bor i området. Noen ferdselsstier er allerede påvirket 
av det eksisterende masseuttaket men dette ser ikke ut til å redusere tilgjengeligheten til stier 
lenger inn i området. 
 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:  
Allmenn ferdsel - Masseuttaket vil i driftsperioden (midlertidig periode) hindre lokalbefolkningen i å 
benytte deler av området til frilufts-sammenheng. Utvidelse vil imidlertid, sammenlignet med i dag, 
ikke ytterligere redusere tilgjengeligheten til bakenforliggende friluftsområde, og tiltaket ansees 
såldes å få begrensede lokale virkninger. 
 
Vurdering: 

Liten verdi – lite omfang – Ubetydelig konsekvens (0) 

 

5.8 Barn og unges interesser 
 

Dette temaet inngår i temaet friluftsliv, men skilles ut som eget kapittel pga av krav i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Eksisterende forhold: 
Planområdet benyttes i liten grad som oppholdsareal for barn og unge, men brukes i noen grad 
som nærfriluftsområde. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Negative virkninger ved utvidelse av masseuttaket forventes å bli marginale ifht. eksisterende bruk 
av området. Med bakgrunn i at området planlegges inngjerdet/sikret og forutsettes (inngjerdet og 
stengt utenom driftstiden) vil tiltaket bedre sikkerheten til barn som ferdes i området 
sammenlignet med i dag.  
 

Vurdering: 

Liten verdi – lite omfang – Ubetydelig konsekvens (0) 
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5.9 Miljø 
 
Eksisterende forhold: 
Miljøoppfølging - Eksisterende masseuttak i området har vært drevet i mange år uten at det noen 
gang har blitt laget driftsplan eller reguleringsplan. Området har i begrenset grad vært inngjerdet 
og sikret. Drifta i uttakene har vært av noe sporadisk karakter men tidvis ganske stor. 
 
Støv - Eksisterende masseuttak har vært i drift i mange år uten at problemer knyttet til støv har 
vært et problem. Utvidelse av masseuttaket vil dessuten medføre av avstanden mellom 
masseuttaket og boligbebyggelsen blir større enn tidligere.  
 
Støy - Masseuttaket er i drift i tidsrommet 07:00 – 17:00 i perioden 1. juni til ut 
september/oktober og betjenes av forskjellig mobilt utstyr og maskiner (se punkt 2.2) med samlet 
lydeffektnivå på 125 dBA. 
Forslagsstiller er ikke kjent med at støy fra eksisterende masseuttak som har vært drevet i mange 
år har avstedkommet vesentlige ulemper for omkringliggende bebyggelse. Bare noen få boliger 
ligger i nærheten av masseuttaket. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Miljøoppfølging - Ukontrollert uttaksvirksomhet medfører risiko for ulike typer forurensning (luft, 
grunn, vann) og vil også kunne utgjøre en risiko for dyr og mennesker som ferdes i området. 
Det er krav til at det skal utarbeides en særskilt driftsplan for massetaket. Denne planen skal være 
på plass før utvidet drift tillates gjennomført. Direktoratet for mineralforvaltning (tidligere 

Bergvesenet) skal godkjenne driftsplanen for uttaket, og føre tilsyn med at driften skjer i henhold 
til denne samt gjeldende lover og forskrifter, og i samsvar med forutsetningene for øvrig. 
Overvåkning utover dette vil normalt ikke være nødvendig. Det er ikke kjent at det innenfor 
området er spesielle forhold som tilsier at man må vise særskilt aktsomhet. 
 
Støv - I tørre perioder med mye vind vil det i større uttaksområder kunne oppstå en viss 
fluktuasjon av sandpartikler i randsonen rundt masseuttaket.  Partikulært støv vil kunne påvirke 
luftkvaliteten lokalt. Støvplager motvirkes normalt ved vanning. Dette vil også være aktuelt i 
foreliggende tilfelle.  
 
Støy - Drift av masseuttak genererer støy både tilknyttet uttaksvirksomheten i selve masseuttaket, 
men også knyttet til massetransporten ut av området. Ettersom det allerede er drift i massetaket 
og det ikke vil bli en oppgang i driften, vil støynivåene ikke øke nevneverdig.  
 
Det ble 26.04.12 utarbeidet en egen støyutredning med beregning av rød og gul støysone ihht. 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, se vedlegg 3. Fra denne utredningen er de kartene 
som viser total sumstøy fra uttaket og E6 lagt til grunn i planarbeidet. Størsteparten av 
planområdet ligger innenfor rød sone (65dB og over), men ettersom det ikke skal forekomme 
støyfølsomme bruksformål innenfor planområdet vil ikke dette utgjøre en risiko. Støyrapporten 
viser at støy lokalt vil kunne påvirke omkringliggende bebyggelse, og det ble kartlagt at noen få 
eksisterende bygninger ligger innenfor gul støysone (55-65 dBA), deriblant 2 boliger. Det er gitt en 
reguleringsbestemmelse (§ 3.2.3.b) som skal sikre at denne støyfølsomme bebyggelsen ikke blir 
utsatt for støy over anbefalte verdier. 
 

I støyretningslinjen T-1442 er det for industri ikke gitt eksplisitte støygrenser på dagtid, kun vektet 
døgnmidlet støynivå (Lden). Uten drift på kveld og natt vil støynivået på dagen kunne være over 
55 dB, men allikevel gi Lden-verdier som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. 
Reguleringsplanarbeidet legger til grunn grenseverdier for langvarige anleggsarbeider (LpAeq, 07-
19=55dB). Dette gir en større buffersone rundt masseuttaket, hvor det ikke bør bygges boliger, 
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skoler, barnehager eller annen støyfølsom bebyggelse. Dette kan være suboptimalt med tanke på 
arealutnyttelse, men er i tråd med Miljø- og helsedepartementets målsetninger om å redusere den 
generelle støybelastningen i befolkningen. 
 
 
Vurdering (basert på Statens Vegvesen håndbok V712): 
Verdi: Kr 17.600 pr år, pr person som er svært plaget av støy (2013-kroner)  
Omfang: To boliger med et snitt på 2 personer. 4 personer er berørt.  
Kostnad: Maksimalt kr 70.400,- pr år. 
 

 
Samlet ekvivalent støynivå (Leq,T) fra masseuttak og vegtrafikk, Støykartlegging – Rambøll, 26.04.12 

 
5.10 Trafikale forhold 
 

Eksisterende: 
Masseuttaket har i dag adkomst direkte fra E6.  Avstanden inn til masseuttaket er 50-200 m. 
Den eksisterende kryssutformingen av adkomstvegen fra E6 har siktforhold og vinkel som gjør 
trygg inn- og utkjøring vanskelig. Adkomstvegen er også brukt av to private eiendommer som 
ligger sør for planområdet. 
 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Utforming av avkjørselen til E6 er vurdert og et forslag til utbedring er tatt med i utarbeidelsen av 
reguleringsplanen. Trafikken i tilknytning til masseuttaket vil ikke endres som følge av tiltaket 
utover at driftstiden vil bli forlenget. 
 
Vurdering: 
Konsekvens: Liten positiv (+)  
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5.11 Eksisterende kraftledninger 
 

Eksisterende: 
Varanger Kraft har en 22 kV kraftledning som går helt inntil eksisterende masseuttak i nord/sør 
retning. Denne ligger allerede forholdsvis nær den eksisterende uttakskanten.  

 

 
Kartutsnitt som viser lokalisering av eksisterende 22 kV høyspentledning, angitt med rød strek. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Høyspentlinjen vil bli liggende inntil det nye masseuttaket. Plassering av masseuttaket for nært 
inntil linja vil kunne medføre utrasing av masser som i verste fall medfører at mastestolpene kan 
ramle ned. Eksisterende kraftledning er tegnet inn på plankartet. Planlagt utvidelse av 
masseuttaket vil bli utformet på en slik måte at det ikke er noen fare for utrasing av mastene og 
det vil på plankartet bli angitt en egen hensynssone/faresone med en sikkerhetsavstand på 10 
meter på hver side av linja. 

 
 
 
5.12 Risiko- og sårbarhet 
 
Det er gjennomført en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket. Denne finnes i vedlegg 5. 
Det vurderes at alle risikomomenter kan håndteres tilfredsstillende gjennom bruk av rekkefølge-
bestemmelser og planutforming. Se merknadsfelt i ROS-analysens siste kolonne. 
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5.13 Samlet konsekvens- og samfunnsøkonomisk vurdering 
 
Tabell: En sammenstilling av konsekvensene for alle utredningstemaene. 

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerhet 
 Verdi/ omfang  
Kulturmiljø 0  
Naturmangfold   
Artsmangfold og INON 0  
Vassdrag 0  
Grunnvann -  
Kvartærgeologi -  
Landskap -  
Naturressurser  -(-)  
Nærmiljø og 
friluftsliv 

0  

Miljø   
Forurensing 0 Ikke forurenset grunn.  
Støy - Den maksimale, prissatte konsekvensen av utvidelsen 

av massetaket er kr. 70.400,- pr år, men dette krever 
at 4 personer er sterkt plaget av driften. Det er 
sannsynlig at plagegraden er mindre. Driften og 
skjermingstiltak har stor betydning. Konsekvensen 
settes derfor til liten negativ.  

Barn og unge 0 Industriområdet får ingen følger for eksisterende eller 
planlagte forhold for barn og unge.  

Samfunn   
Samiske interesser/ 
natur-/ kulturgrunnlag 

0 Innenfor området foregår det ingen utmarksbruk eller 
annen samisk næringsutøvelse ut over reindrift, jf. kap 
5.6. 

Trafikale forhold + Bedre trafikksikkerhet 
Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

+ Massetak er en viktig ressurs for samfunnet, og det å 
sikre en fortsatt drift anses å ha en liten, positiv effekt. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko- og sårbarhet 

0 Forhold der det foreligger risiko er drøftet i kap 5 og 
forholdene er skilt ut ovenfor i tabellen. Avbøtende tiltak 
vil redusere risikoen. Se ROS-analysen, vedlegg 3 og 5. 

Kriminalitets-
forebygging 

0 Ingen endring 

Sum - Liten negativ konsekvens av utvidelsen 
 
 

I tabellen nedenfor er den samfunnsøkonomiske vurderingen illustrert. Oppstillingen viser at 
utvidelsen av det eksisterende massetaket er samfunnsøkonomisk positivt. 
 
Tabell: Den samfunnsøkonomiske vurderingen av utvidelsen av massetaket. 

Samlet vurdering av 
konsekvens  

Betydning av tiltaket Samfunnsøkonomisk 
vurdering 

Liten negativ Positiv Positiv 
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VEDLEGG 1 – Oppsummering av innspill gjennom 
høring/ det offentlige ettersynet av fullstendig 
planforslag (2015) og planprogrammet (2011) 
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INNSPILL GJENNOM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAGET (2015) 
 
Finnmark fylkeskommune: Ingen merknader. 
 
Sametinget: Ingen merknader. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Ingen merknader. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning: 
Positivt at det er utarbeidet en KU for de kvartærgeologiske naturverdiene. For øvrig ingen 
merknader. 
 
Statens vegvesen 
«Følgende krav etter håndbok N100 (Veg og gateutforming) og Nasjonal produktspesifikasjon for 
arealplan og digitalt planregister må ivaretas i plandokumentene: 

• Det må fremgå av planbestemmelsene at avkjørsler og parkeringsplass skal være i henhold 
til håndbok N100 (Veg- og gateutforming). 

• Kravet til frisikt må fremgå av planbestemmelsene. I tillegg må sikttrekanten for f KV1 til f 
V1 og f V2 markeres i plankartet. 

• Punktsymbol for inn- og utkjøring på f Vl og f V2, samt parkeringsplass må markeres i kar-
tet.» 

 
Kommunens kommentar:  
Alle merknadene er innarbeidet i plandokumentene, bortsett fra merknaden om parkeringsplasser. 
P-plasser opparbeides internt og markeres ikke i plankartet. 

• Avkjørsler og parkeringsplass skal være i henhold til håndbok N100, tatt inn i 
planbestemmelsene § 5.1.1. 

• Kravet til frisikt framgår av en endret planbestemmelsene § 7.1. Frisiktssonene for f_V1 og 
f_V2 faller innenfor veiformålet og er derfor ikke tegnet inn i plankartet. 

• Punktsymbol for inn- og utkjøring på f Vl og f V2 er tatt inn i plankartet. 
 
Fylkesmannen i Finnmark: 
Støy: 
«Fylkesmannen anbefaler at støygrenser tallfestes i bestemmelsene ut fra de anbefalingene som er 

gitt i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012).»(…) 
 
Virkninger av planforslaget: 
 «Vi anbefaler at tittelen på kapitel 5 endres fra "Planforslag med aktuelle konsekvenser" til 

«Virkninger av planforslaget». En slik endring vil også være i tråd med anbefalingen i veileder om 

utarbeiding av reguleringsplaner T-1490 (side 37 i veilederen). Planbeskrivelsen må i tillegg ha et 

kapittel som oppsummerer konsekvensutredninger for temaene kvartærgeologiske verneverdier, 

støy og reindrift. 

 
Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn. 
Det er dette som ligger i uttrykket "virkninger". Mangler ved planbeskrivelsen vil kunne være en 
saksbehandlingsfeil.  
 
Virkninger av planforslaget er i liten grad beskrevet i planbeskrivelsen etter vårt syn.» 
(…) 
 
Kvalitetssikring av plankartet: 
«Kart- og planforskriften § 9 stiller krav til framstillingen av endelig vedtatt arealplan, plankart, 
kodeverk, nasjonal arealplan-ID. I tillegg stiller forskriften § 10 særskilte krav til digital arealplan. 
Kravene i bestemmelsene skal følges. Kravene i forskriften er utdypet i nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD). 
 



 
DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 32 

 
 
 
 
 
 

 

Dersom kommunen ikke allerede har gjort det, anbefaler vi at plankartene sendes Kartverket til 
teknisk kvalitetskontroll. Det er viktig at produktspesifikasjonen følges for å unngå feil som kan 
føre til juridiske eller planfaglige uklarheter i ettertid. Av erfaring vet vi at plankart, som i 
utgangspunktet ser riktige ut, likevel ikke alltid er i samsvar med produktspesifikasjonen.» 
 
Kommunens kommentar:  
Det er utarbeidet en bestemmelse (3.2.3.b) som tallfester støygrensene for eksisterende boliger. 
Det er tatt inn en vurdering av virkningene av planforslaget under hvert enkelt tema i kap. 5, samt 
et eget kapittel som oppsummerer konsekvensutredningene og den samlete virkningen av 
planforslaget. Plankartet er kvalitetssikret hos Kartverket, jf. merknadene nedenfor.  
 
Tittelen på kap. 5 var «Konsekvenser av planforslaget» i det forslaget som ble sendt på høring og 
lagt ut til offentlig ettersyn. Denne tittelen er endret til «Virkninger av planen». 
 
 
Kartverket: 
Etter kontroll av plankartet hadde Kartverket følgende tekniske merknader til plankartet: 

• Tegnsettet må endres til ISO8859-10 
• Basiskartet skal være i gråtoner, også eiendomsgrenser 
• Nasjonal arealplanid mangler 
• Objekt utenfor planområde må rettes 
• Overlappende areal må rettes 
• Hensynssoner må framgå av tegnforklaringen 
• Forkortelsene for arealformålene må korrigeres 

Kommunens kommentar:  
De nødvendige endringene er gjort i plankartet i dialog med Kartverket. 
 
 
Rådmannens egne merknader:  
Rådmannen har foretatt følgende endringer i plandokumentene etter offentlig ettersyn: 

• Kap 5: Virkninger av planen 
Dette kapitlet hadde klare svakheter som ikke ble fanget opp i mottakskontrollen før 
utlegging til offentlig ettersyn. Det er føyd til en enkel vurdering under hvert tema, for 
å tydeliggjøre virkningene av planen og et oppsummerende kap 5.13 som viser de 
samlete konsekvensene av planen, jf. merknaden fra fylkesmannen. I tillegg er teksten 
og kapitlene redigert for å få det vesentlige innholdet klarere fram og gi bedre sam-
menheng. 

 



 
 
 

  

 

INNSPILL GJENNOM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAMMET (2011) 
 
Under offentlig ettersyn av planprogrammet kom det inn til sammen 9 uttalelser. 
Nedenfor gis en oppsummering av disse etterfulgt av forslagsstillers kommentarer. 
 
Sametinget, brev datert 03.01.11 
Sametinget finner det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner innenfor området 
som ikke er registrert og de må derfor foreta en befaring før de kan si noe nærmere om kul-
turminner i området. Sametinget vil kunne foreta en befaring i løpet av barmarksperioden 
2011 og har i sin uttalelse lagt ved pristilbud på befaringen. Det gjøres oppmerksom på at 
omsøkt tiltak ikke kan iverksettes før Sametingets endelige uttalelse foreligger etter at regu-
leringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har meldt inn til sametinget at man ønsker å få gjennomført befaringen så 
raskt som mulig, og forutsetter at dette vil bli gjennomført i løpet av barmarksperioden 2011. 
Gjennomføring av kartlegging/befaring som beskrevet av Sametinget legges som et forhold 
som må utredes nærmere under planprogrammets punkt 6.1 om kulturminner. 
 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 19.01.11 
Viser til at ny Minerallov (av 1. juni 2010) gir Direktoratet hjemmel til å innkalle og godkjenne 
driftsplaner, gi driftskonsesjoner og føre tilsyn med uttak av mineralske ressurser. Viser til at 
eksisterende masseuttak er konsesjonspliktig etter § 43 i mineralloven. Siden det her er 
snakk om pågående drift vil masseuttaket falle inn under overgangsreglene i § 69 pkt. 6, som 
blant annet sier at det skal sendes inn driftsplan til Direktoratet. Innen fem år etter lovens 
ikrafttredelse skal også driftskonsesjon foreligge. Det er tiltakshavers som er ansvarlig for å 
søke om driftskonsesjon. Viser til at krav om driftsplan og godkjenning av denne samt tilsyn 
med driften blir ivaretatt gjennom mineralloven og at det derfor ikke er nødvendig å ta inn 
krav om driftsplan i bestemmelsene til reguleringsplanen for massetaket. Direktoratet har 
ingen merknader til planprogrammet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller er kjent med gjeldende lovverk/konsesjonsbestemmelser. Nødvendige søkna-
der forutsettes utarbeidet og avklart som en egen sak ved siden av (parallelt med) 
reguleringsplanen. 
 
Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 18.01.11 
1) Generelt 
a) Viser til at deler av planområdet ligger innenfor et område som var aktuelt for vern etter 
naturvernloven, jfr. utkast til verneplan for kvartærgeologiske forekomster i Finnmark fylke – 
1981 (område nr. 12 – Skiippagurra). Området ble ikke vernet, men har likevel store kvar-
tærgeologiske verdier og det bør derfor gjøres en bevist vurderinger mellom ivaretakelse av 
disse og behovet for uttak av grusmasser. Planarbeidet vurderes å komme i konflikt med vik-
tige regionale hensyn og det gjøres oppmerksom på at slike saker skal forelegges Miljøvern-
departementet for fastsetting, jf. KU-forskriftens § 8. Viser til at planprogram for regulerings-
planer som omfatter masseuttak skal forelegges Direktoratet for mineralforvaltning til uttalel-
se. Fylkesmannen legger til grunn at Direktoratet er rett etat til å gi innspill til vektingen mel-
lom bruk og vern av de kvartærgeologiske verdiene i området. Fylkesmannen anbefaler at 
man hyrer inn en utdannet geolog til å gi en anbefaling om avveiingen mellom bruk og vern. 
 
b) Mener det i planprogrammet bør redegjøres kort for hvilke metoder som skal benyttes for 
å vurdere de ulike temaene. Planprogrammet må videre utformes slik at det kan tas stilling til 
om utredningsarbeidet er gjennomført i samsvar med programmet. Det bør også fremgå hvil-
ke informasjon kommunen har om de ulike utredningstemaene. 
 
2) Merknader til planprogrammet: 
a) Verneverdier: Konsekvensene for de kvartærgeologiske verneverdiene i området må 
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utredes. 
b) Inngrepsfrie naturområder: Inngrepsfrie naturområder er definert til å være alle områder 
som ligger mer enn 1 km i fra tyngre tekniske inngrep. Utvidelsen av massetaket vil medføre 
bortfall av inngrepsfri natur. Utredningen må vise på kart med arealtall hvordan en utvidelse 
av massetaket som skissert vil redusere inngrepsfrie naturområder i Norge. 
c) Støy: Viser til at det ligger boliger like ved planområdet og forutsetter at støy utredes i 
henhold til Miljøverndepartementets retningsline T-1442. 
d) Friluftsliv og rekreasjon: Forutsetter at konsekvensene for friluftslivet utredes for hele pla-
nområdet. Det forutsettes at Direktoratets for naturforvaltnings sine håndbøker (håndbok 18 
og 25) benyttes i arbeidet. 
 
3) Innspill til reguleringsplanarbeidet: 
a) Forutsetter at det i bestemmelsene stilles krav som sikrer at støy fra masseuttaket ikke 
overskrider anbefalte grenseverdier for støyømfintlig bebyggelse. 
b) Viser til at det som en del av reguleringsplanen må lages en utredning som synliggjør risi-
ko- og sårbarhetsmessige forhold rundt det aktuelle tiltaket (flom, skred m.m.). 
c) Viser til at planen må synliggjøre tiltakets virkninger på naturmangfoldet i området. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
1a) /2 a): De kvartærgeologiske verneverdiene i området er tidligere vurdert i forbindelse 
med den omtalte verneplanprosessen som ble igangsatt på 1980-tallet. Som en del av denne 
prosessen ble det besluttet at verneverdiene innefor det aktuelle området var av så vidt be-
grenset karakter at man valgte å ikke ta med det aktuelle området da planen ble vedtatt i 
1983. Området kan således ikke lengre formelt sies å være verneverdig (etter statlig vern), 
selv om området har kvartærgeologiske verdier som det er verdt å forsøke å ta vare på. Det-
te forholdet har også vært forelagt Direktoratet for Mineralforvaltning til uttalelse, som ikke 
har hatt noen merknader til omsøkt tiltak. Det kan nevnes at Direktoratet for Mineralforvalt-
ning også er godkjenningsmyndighet for driftsplanen som skal lages for det aktuelle masseut-
taket og således vil kunne være med å kvalitetssikre at utformingen av uttaket blir tilpasset 
områdets kvartærgeologiske verdier på en best mulig måte. Det bemerkes også at omsøkte 
tiltak er av relativt beskjeden karakter (ca. 37 dekar) og ligger i tilknytning til et eksisterende 
masseuttak som har vært drevet i lang tid uten verken reguleringsplan eller driftsplan. 
 
1b): Det er under planprogrammets kapittel 6, som omhandler videre behov for undersøkel-
ser/utredninger, gjort en konkret beskrivelse av hvilke metoder man tenker å benytte for å 
vurdere de ulike temaene som forutsettes utredet særskilt. 
2b) Forholdet til arealbortfall av inngrepsfrie naturområder vil bli beskrevet, og det vil bli la-
get en enkel illustrasjon/kart kartutsnitt som illustrerer arealbortfallet (i praksis alt areal som 
tas i bruk til råstoffområde). Med bakgrunn i at det ikke lengre vurderes som aktuelt å utvide 
masseuttak vest for eksisterende 22 kV kraftledning, vil hele tiltaket bli liggende inneklemt i 
den tynne stripa mellom kraftledninga og E6. Definisjonen på tyngre tekniske inngrep innbe-
fatter kraftledninger med spenning over 33 kV. Selv om eksisterende kraftledning formelt sett 
ikke faller inn under definisjonen av tyngre tekniske inngrep, oppleves ikke det aktuelle om-
rådet som inngrepsfritt. Det aktuelle området vurderes således ikke å være et spesielt viktig 
inngrepsfritt naturområde.  
2c) Det vil i tilknytning til reguleringsplanen bli laget en egen støyfaglig utredning som blant 
annet vil inneholde et støysonekart med angivelse av rød og gul sone. Dersom utredningen 
viser at støygrenser innenfor områder med støyfølsomt arealbruksformål overstiges vil evt. 
avbøtende tiltak bli beskrevet.  
2d); Basert på befaring av området, møte med kommunen samt innhenting av tilgjengelig-
gjort informasjon på relevante nettsteder (dirnat.no/nordatlas) fremkommer det at området i 
all hovedsak som et ordinært nærfrilufts- og rekreasjonsområde. Basert på kjent informasjon 
synes det ikke som området er i besittelse av særegne/spesielle kvaliteter som gjør at man 
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bør vise spesielle hensyn. Særskilt kartlegging med utgangspunkt i anbefalt metodikk anses 
derfor ikke å være nødvendig. 
 
3a) Dette vil bli ivaretatt ved utformingen av reguleringsplanens bestemmelser. 
3b) Planbeskrivelsen vil inneholde en egen utredning som synliggjør risiko- og sårbarhets-
messige forhold knyttet til det aktuelle tiltaket. 
3c) Tiltakets virkning på naturmangfoldet i området vil bli beskrevet ut fra kjent og tilgjenge-
lig informasjon (eks. naturbasen under www.dir.nat.no, nordatlas.no). 
 
Finnmark Fylkeskommune, brev datert 20.01.11 
Kjenner ikke til automatisk freda kulturminner etter kulturminnelovens § 4 innenfor planom-
rådet. Potensialet for nye funn vurderes å være så lavt at det ikke vurderes som nødvendig 
med befaring av området. Minner om aktsomhetsplikten og ber om at følgende ordlyd tas 
med i reguleringsbestemmelsene: ”skulle det under arbeidet i marka komme frem gjenstan-
der eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgå-
ende og melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd”. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til etterretning og vil bli ivaretatt gjennom at anbefalt ordlyd vil bli lagt inn i re-
guleringsbestemmelsenes retningslinjer. 
 
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, brev datert 03.02.11 
1) Distriktets uttalelse: Viser til uttalelse fra reinbeitedistrikt 7. Rakkonjarga datert 03.02.11 
hvor det anføres at distriktet i utgangspunktet er i mot ytterligere tap av beiteland på moene 
i området Lišmmajohka - Tanabru. Området er viktig vinterbeiteområde og ligger ett opp til 
flyttleia til og fra Maskevarreområdet. Distriktet krever under alle omstendigheter befaring av 
området, før det gjøres noe videre med planene. 
2) Reindriftsagronomens uttalelse: Gjør oppmerksom på at tiltaksområdet er lokalisert innen-
for rbd. 7 – Rakkonjargas vinterbeiteområde for rein og at vinterbeiteområder regnes som 
minimumsbeiter for rein. Distriktets arealbrukskart viser at området blir benyttet på midt- og 
vinterstid. Slike områder er normalt mest sikre mot store snømengder og nedising. Inngrep 
og forstyrrelse på eller nær vinterbeitene kan være med på å redusere bruken av området og 
i verste fall medføre at reinen unnviker området. Dette igjen fører til at reinen presses sam-
men og med det resultat at overbeiting kan forekomme og at det kan bli mer konkurranse om 
beitet. Det vises også til at distriktet har flyttlei (og trekklei) i nærheten av området, slik dis-
triktet også anfører. Reindriftas flyttleier utgjør livsnerven i reindrifta og er helt nødvendig for 
å kunne flytte mellom ulike årstidsbeiter og områder. Flyttleiene har også et spesielt vern et-
ter Reindriftsloven. Agronomen har utover dette ingen merknader til planarbeidet, men vil at 
partene gjennomfører befaring i området og kommer til en skriftlig avtale. Dersom partene 
ikke kommer til enighet, vil Områdestyret vurdere innsigelse til reguleringsplanen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det vil være svært viktig å forsøke å komme frem til en planløsning som er til minst mulig 
ulempe og skade for reindrifta. Med bakgrunn i dette tok forslagsstiller initiativ til en felles be-
faring av området den 8. juni, hvor forslagsstiller, konsulent, kommunal planmyndighet, 
grunneier (Finnmarkseiendommen) samt leder for reinbeitedistriktet deltok. Eget referat fra 
møtet er under utarbeidelse. 
 
Konklusjonen fra møtet/befaringen var at partene ble enige om å gjøre justeringer ifht. opp-
rinnelig varslet/skissert utvidelse som la opp til en større utvidelse mot vest. Ut fra et ønske 
om å redusere negative virkninger for reindrifta mest mulig, kom partene frem til en løsning 
som innebærer utvidelse av uttaksområdet mot nord samt inn mot eksisterende kraftledning i 
vest. Det var også enighet om at partene før reguleringsplanen skal sluttbehandles skal for-
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søke å fremforhandle en egen skriftlig avtale knyttet til evt. kompenserende til-
tak/erstatningsmessige forhold. 
 
Øvrige aktuelle tiltak for å redusere negative virkninger for reindrifta vil eks. kunne være; 
driftstidsbegrensninger (ikke tillate drift i sensitive årstider for reindrifta (vinterperioden, 
varslingsrutiner m.m) samt oppføring av sikringsgjerder rundt massetaket for å hindre at dyr 
kommer inn i selve uttaksområdet og påføres skade. Slike driftsmessige betingelser vil kunne 
innlemmes i reguleringsplanens/ driftsplanens bestemmelser og således gjøres juridisk bin-
dende for den fremtidige drifta av massetaket. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 11.02.11 
Viser til at det renner ei elv inntil planområdet i sør og at Tanaelva ligger på motsatt side av 
E6, ca. 200 meter fra eksisterende masseuttak. Det bes tatt nødvendige hensyn til vassdrag, 
spesielt i forhold til å unngå inngrep, uheldig avrenning og bevare kantvegetasjon. Det må 
fremgå av planen hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til vassdraget. NVE mener 
bekker i prinsippet bør være åpne mht. biologisk mangfold, redusert nedstrøms forurensning 
samt at dette gir mindre fare for flomskader. Dersom masseuttaket antas å påvirke grunn-
vannsstanden i området må dette undersøkes nærmere. Planen må i så fall beskrive hvordan 
grunnvannet blir berørt, konsekvenser og evt. avbøtende tiltak. Dersom grunnvannsstanden 
ikke vil bli påvirket bør dette komme frem. Det vurderes som positivt at eksisterende masse-
uttak tas med i planen samt at det stilles krav til opprydding og revegetering av skråninger. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Utvidelse av masseuttaket mot nord/vest vil innebære at avstanden til Lismajohka som ren-
ner like sør for planområdet og Tanaelva på sørsida av E6 blir større. Det forutsettes ikke 
gjennomført tiltaket i eller direkte inntil de to aktuelle vassdragene. 
 
Statens Vegvesen, brev datert 01.02.11 
Påpeker at det ikke fremkommer om det planlegges ny eller endret avkjørsel til E6 fra områ-
det. Det påpekes at det bør fremkomme i planbestemmelsene at frisiktsonen til avkjørselen til 
enhver tid holdes ryddig. Utover dette har Vegvesenet ingen merknader til planprogrammet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Eksisterende avkjørsel som i dag benyttes av begge masseuttakene forutsettes videreført 
med samme lokalisering som i dag. Hvorvidt det er behov for ombygging/justering av kryss-
utformingen vil bli vurdert som en del av reguleringsplanen. Frisiktssoner i vegkrysset vil bli 
angitt på reguleringsplankartet. 
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Foto som viser eksisterende avkjørsel til massetaket. 
 
Varanger Kraft, brev datert 03.01.11 
Viser til at Varanger Kraft Nett AS har en del anlegg i det aktuelle området og viser til eget 
kartvedlegg som viser aktuelle anlegg. Minner om at det ikke kan etableres tiltak under eller i 
nærheten av deres linjer. For 22 kV -linjen er det en sikkerhetsavstand på 10 meter på hver 
side av linjen, mens avstanden for lavspentlinjer er 1,5 meter. Dersom noen av anleggene 
må flyttes gjøres det oppmerksom på at kostnadene vil måtte dekkes av Mesta. Viser til at 
evt. strømforsyning til tiltaket må tas opp i egen henvendelse til selskapet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Varanger Kraft har en eksisterende 22 kV linje som går rett gjennom den opprinnelig planlag-
te utvidelsen av masseuttaket, noe som følgelig ville ha medført behov for omlegging av lin-
jen. Med bakgrunn i at man etter befaringen med reindrifta ikke lengre ønsker å utvide mas-
seuttaket vest for kraftledninga anser man ikke lengre at det er noe behov for å flytte denne. 
De øvrige anleggene antas ikke å komme i konflikt med det omsøkte tiltaket. Alle anlegg vil 
for øvrig angis på reguleringsplankartet med hensynssoneskravur som angir de spesifiserte 
avstandssonekravene. 
 
Holmesund og Gardak bygdelag, brev datert 14.01.11 
Har ingen merknader til omsøkte tiltak, men mener området må sikres (gjerdes inn) av hen-
syn til at det er beitedyr i området. Bygdelaget ber om å få videreført dagens ordning med 
henting av fyllmasser fra selve massetaket. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det vurderes som svært viktig å ivareta sikkerheten til mennesker og beitende dyr. Det vil 
derfor i reguleringsplanens bestemmelser bli stilt krav om at uttaksområdet til enhver tid skal 
være forsvarlig sikret/inngjerdet. Hvorvidt lokalbefolkningas ordning knyttet til henting av 
masser fra området forutsettes avklart nærmere i samråd med grunneier (Finnmarkseien-
dommen) og Mesta som driver av uttaket. Dette vurderes imidlertid å være et privatrettslig 
forhold mellom partene (grunneier, driver av uttaket og bygdelaget) og vil derfor ikke bli ut-
redet nærmere som en del av selve reguleringsplanprosessen. 
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VEDLEGG 2 – Utredning kvartærgeologiske verdier



 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEDLEGG 3 - Støyutredning 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
VEDLEGG 4 – Kort utredning av reindrift



 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
VEDLEGG 5 - Forenklet ROS-analyse 

 
 


