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Sammendrag 
Forslagsstiller TSF Entreprenør AS, som driver av Kromma steinuttak. Det foreligger ny avtale fra 

2018 med grunneier av 17/12 om uttak.  

Formål med planen er å kunne fortsette nødvendig masseuttak, for å dekke behov for 

utfyllingsmassser til bygg- og anleggsprosjekter i sør-Senja, blant annet et større næringsområde som 

ligger cirka 700 m i luftlinje fra masseuttaket.  

Adkomst til planområdet er en eksisterende vei, og forutsettes ikke endret. 

Plankonsulent vurderer at det ikke er nødvendig med en særskilt konsekvensutredning for planen.  

Det bes om oppstartmøte med Tranøy kommune 1. juli 2019 (avtalt) 

Det tas sikte på å levere komplett planforslag til politisk behandling innen 25.09.2019 

Foreløpig fremdriftsplan: 

Oppstartmøte  01.07.2019 

Utsending av varsler om oppstart 04.07.2019 

Frist for innspill til oppstart 15.08.2019 

1. gangs behandling i planutvalg 09.10.2019 

Høring 

2. gangs behandling  

Vedtak i kommunestyret  
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A Formålet med planen 
Beskriv målsettingen med planen, og hvorfor planen er nødvendig 

Forslagstiller ønsker å utvide eksisterende område for Kromma steinuttak. For å gjøre dette må det 

utarbeides en detaljreguleringsplan med basis i kommunens arealdel. Hele planområdet vil holde seg 

på omtrentlig 65 daa, som vist i utsnitt nedenfor.  

Formål med planen er å kunne fortsette nødvendig masseuttak, primært for å dekke behov for 

utfyllingsmassser i nærområdet (sør-Senja), blant annet til nærliggende akvakulturanlegg på land. 

Dette anlegget ligger cirka 700 m i luftlinje fra masseuttaket.  
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B Planområde og influensområde 

 

Planområde:  

Influensområde: 

Planområdet størrelse er om lag 65 daa. Selve masseuttaket utgjør cirka 41 daa – avsatt i 

kommuneplanens arealdel som område BRU3 i KPA 2018-2020 (tilsvarer RÅ4 i KPA 2015-2027). 

Influensområdet omfatter omkringliggende arealer og adkomstvei med tilknytning til fylkesveg 860, 

Tranøyveien. Influensområdets størrelse er om lag 280 daa. 

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det planlegges å benytte arealet til uttak av steinmasser med tilhørende nødvendige 

oppstillingsplasser for maskiner og kjøretøy, og lagringsplass for produsert masser. 

D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det legges ikke opp til oppføring av varige byggverk innenfor planområdet. Det vil tillates at det 

settes opp midlertidige bygninger og mobile anlegg tilknyttet produksjonen i bruddet. 

Masseuttaket skal skje i henhold til driftsplan, som også må utarbeides. Driftsplanen skal inneholde 

beskrivelser, rutiner, tverrsnitt av terreng og tenkt uttak, samt plan for avslutning av uttaket og 

tilbakeføring av vegetasjon. 

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Steinuttak er gunstige å plassere nært utfyllingsstedet, slik at transportstrekning og tilhørende 

belastning på veinett minimeres, kostnader til transport, veistøy mv i et større område. Det er derfor 

meget gunstig både i forhold til rasjonell drift (funksjon) og miljø å legge til rette for videre uttak i 

dette bruddet, som er det eneste i sitt slag i den sørlige delen av Tranøy kommune. 
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Den nærmeste bebyggelse vil selvsagt i perioden uttaket er i drift, oppleve noe ulempe med støy og 

støv, og tiltak for å avhjelpe ulempene i størst mulig grad må beskrives og iverksettes. Tiltak kan være 

knyttet til tidsperioder for drift og fysiske tiltak som støyvoller o.a. 

F Virkning og tilpasning 
Uttaket ligger bak en haug, som skjuler det for innsyn fra vei og sjø i øst. På vestsiden av bruddet 

ligger Litjevatnet, men med et mellomliggende vegetasjonsbelte i bredde cirka 50 m på det smaleste. 

Den østlige plangrensen legges foreløpig inn mot eksisterende høyspenttrasé. Plangrense justeres 

etter nærmere avtale med Tranøy kommune. Tilstrekkelig hensynssone for høyspent vil være 

avgjørende for mulig kant på brudd (topp). 

G Plansituasjon 
Gjeldende planer som har betydning for planarbeidet. 

Kommuneplanens arealdel 2018-2020 

 

I kommuneplanens arealdel er det avsatt et område på 40.8 daa til råstoffutvinning, og resten rundt 

er regulert som LNFR område. Dette planinitiativet vil ta utgangspunkt i den eksisterende 

reguleringsplanen for området, ved å utvide det til omtrentlig 65 daa, se kartutsnitt over. Det skal 

gjennom prosessen tas stilling til hvor stor randsone som vil avsettes til LNFR eller vegetasjonsbelte 

som skal være en skjerming mellom uttak og omkringliggende arealer og bebyggelse. 
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Retningslinjer 

 

Eksisterende planer i området 
Kommuneplanens arealdel 2018-2020 er gjeldende, og har avsatt område BRU3 til masseuttak. 

Reguleringsplanen (PID 1927201501) Gjøvik industriområde ligger 600-700 m fra masseuttaket som 

dette planinitiativ gjelder. Plankonsulent er gjort kjent med at det er startet arbeid med 

reguleringsendring.  

H Vesentlige interesser 
Planområdet ligger i et område der tilgjengelige kartressurser viser reindriftsbeite, alle årstider. Det 

er derfor viktig at reindriftsnæringen og myndigheter som ivaretar disse interessene gir en 

velbegrunnet uttalelse til planoppstart. Temaet er vektet i analyse gjort for området i KP arealdel 

2015-2027, som har konkludert med at masseuttak anbefales. Formålet er videreført i gjeldende 

kommuneplan. 

Grunneiere og naboer er andre viktige interesser som berøres. Det ligger både fritidseiendommer og 

boligeiendommer tilknyttet samme adkomstvei som masseuttaket. 

Næringslivsinteresser og tilrettelegging for samfunnsutvikling er i særlig grad utslagsgivende for 

planens hensikt. 

Eiendomssituasjon og berørte parter 
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Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen 17/12. Eiendommer innenfor influensområdet er 

17/11, 17/20, 17/33, 17,63, 17/86 og 17/87. Hjemmelshavere varsles særskilt og inviteres eventuelt 

til informasjonsmøte dersom det viser seg nødvendig. 

 

Masseuttaket skal drives etter avtale med grunneier av gnr 17 bnr 12. 

Dagens drift foregår gjennom en avtale med TSF Entreprenør AS. 

 

Det ligger 4 fritidseiendommer inntil planområdet. Gnr 17 / Bnr: 20, 87, 66 og 63 
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I Samfunnssikkerhet 
I planarbeidet skal det gjennomføres en ROS-vurdering, med skala for sannsynlighet og konsekvens, 

og definisjon av akseptabelt nivå i samsvar med hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas. Der det 

viser seg nødvendig med avbøtende tiltak, vil disse beskrives. Planmyndighetens mal benyttes. 

Sammenstilling av forundersøkelser i fase for planinitiativ 

Tema Kommentar 

Snøskred Utenfor aktsomhetsområde 

Jord- og flomskred Utenfor aktsomhetsområde 

Radon Høy risiko i kartverk.  

Naturområder Ingen registrert i eller i nærheten av planområdet 

Kulturminner Ingen registrert i eller i nærheten av planområdet 

Infrastruktur Ingen endring i forhold til dagens bruk. 

Friluftsliv, lek, idrett Planområdet ligger i utkanten av området Ånderdalen, registrert som 
friluftsområde 

Forurensning Ingen registreringer 
Masseuttaket i seg selv er aktivitet som medfører noe støy og støv 

Trafikk Lite trafikk – ikke registrert ulykker. Ingen endring i forhold til dagens 
situasjon, kun forlengelse av pågående aktivitet 

Grunnforhold Breavsetning? 

 

De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet, og synliggjort i de 

påfølgende kartutsnitt. Kilder er oppgitt under hvert kartutsnitt. 

J Varsling 
Planmyndigheten skal behandle planspørsmål fra privat forslagsstiller i henhold til plan og 

bygningsloven (pbl) § 12-8. Dersom det vedtas at planarbeid kan starte, og etter at oppstartmøte er 

avholdt, vil planoppstart varsles på følgende måte: 

• Annonse i Troms Folkeblad  

• Kunngjøring på nettside (plankonsulent eller kommunens hjemmeside) 

• Brev til: 

o registrerte grunneiere og festere i planområdet 

o naboer (eventuelt utvidet naboliste etter myndighetenes vurdering) 

o representanter for eldre, barn, unge 

o eiere av infrastruktur; Troms kraft nett, Tranøy kommune 

o Tranøy kommune brann, byggesak 

o Fylkesmannen i Troms 

o Troms fylkeskommune 

o Berørte myndigheter med innsigelseskompetanse: 

▪ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

▪ Riksantikvaren 

▪ Sametinget 

▪ Statens vegvesen 

▪ Mattilsynet (drikkevann) 

o Eventuelt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet 
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K Samarbeid og medvirkning 

Oppstartmøte 
Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartmøte med Tranøy kommune være det første og 

viktigste møtet for en god planprosess. Det er ønskelig at representanter fra kommunens faggrupper 

for plan, byggesak, vei, vann, avløp, brann, næring og eventuelt havn er til stede, slik at 

plankonsulent og forslagsstiller kan få en god oversikt over viktige momenter i planarbeidet. 

Planstart varsles så ved brev og annonse som beskrevet i punkt J. 

Særmøter 
Innspill til planoppstart vil synliggjøre om det er behov for særmøter med sektormyndigheter, naboer 

og andre interessegrupper. 

Informasjonsmøter 
Det tilbys et informasjonsmøte for naboer og hjemmelshavere i området, dersom det kommer 

innspill som viser det nødvendig. 

For øvrig vil det gjennom hele prosessen være mulig for interesserte å stille spørsmål til og få 

informasjon fra plankonsulenten.  

L Vurdering om konsekvensutredning 
Gjeldende forskrift om konsekvensutredning: 

Gjør en tydelig vurdering og trekk konklusjon. 

Forskrift 
Gjeldende forskrift om konsekvensutredning er FOR-2017-06-21-854, ikrafttredelse 01.07.2017. 

Aktuelle bestemmelser i vurdering om planen skal konsekvensutredes er §6.b) og §8.a) og b)

 

Reguleringsplanen vil i stor grad være i samsvar med overordnet kommuneplan. Noe justering av 

grense for steinbrudd må påregnes for å ivareta dagens status på arealene og uttak hittil. 

Planarbeidet vil omfatte ROS-vurdering og andre nødvendige analyser i tilstrekkelig grad uten at det 

gjennomføres full konsekvensutredning med tilhørende tyngre saksgang. 
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Vurdering om plan kommer inn under vedlegg I: 

A. Planer og tiltak Relevans i plan 

1. Råoljeraffinerier Nei 

2. a) Varmekraftverk og andre forbrenningsinstallasjoner, minst 150 MW 

(mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 3a). 

b) Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer 

Nei 

3. a) Anlegg for opparbeiding av bestrålt kjernebrensel 

b) Anlegg beregnet for kjernebrensel, radioaktivt avfall 

Nei 

4. a) Integrerte anlegg for førstegangssmelting av støpejern og stål 

b) Anlegg for produksjon av ikke-jernholdige råmetaller osv. 

Nei 

5. Anlegg for utvinning av asbest og for behandling og bearbeiding av 

asbest og produkter som inneholder asbest. 

Nei 

6. Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i 

industriell målestokk av stoffer ved hjelp av kjemiske prosesser osv. 

Nei 

7. a) Jernbanelinjer  

b) Motorveier og andre avkjørselsfrie veier  

c) Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt osv. 

d) Forstads- og T-baner, investeringskostnader over 750 millioner kr 

e) Andre vei- og jernbanetiltak over 750 millioner kr 

Nei 

8. a) Etablering av innlands vannveier og havner for trafikk på innlands 

vannveier der skip over 1 350 tonn kan  

b) Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 

1 350 tonn kan seile og anløpe.  

Nei 

9. Anlegg for behandling av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk 

behandling eller deponering av farlig avfall i jorden. 

Nei 

10. Avfallsanlegg for behandling av husholdnings- og næringsavfall ved 

forbrenning eller kjemisk behandling over 100 tonn per dag  

Nei 

11. Anlegg for grunnvann der den mengden vann som tas ut eller infiltreres 

utgjør minst 10 millioner m³ pr. år. 

Nei 

12. a) Anlegg for transport av vann …over 100 millioner m³ pr. år 

b) I alle andre tilfeller; konsesjonspliktige anlegg for transport av vann 

…. over 2000 millioner m³ pr. år gjennom flere år… 

I begge tilfeller unntas transport av drikkevann gjennom rørledninger. 

Nei 

13. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 

personekvivalenter (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c). 

Nei 

14. Utvinning av olje og naturgass i kommersiell hensikt … over 500 tonn 

pr. dag for olje og 500 000 m³ pr. dag for gass  

Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

15. a) Dammer og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann 

…over 10 millioner m³ 

b) Vannkraftverk med en årlig produksjon over 40 GWh  

Nei 

16. Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en lengde på over 

40 km: 

a) Til transport av gass, olje og kjemikalier 

b) Til transport av CO₂ -strømmer med sikte på geologisk lagring 

Nei 

17. Anlegg for intensivt fjørfe- eller svineavl med plass til mer  

a) 85 000 broilere, 60 000 høner 

b) 3 000 slaktegriser (over 30 kg) eller 

c) 900 purker. 

Nei 

18. Industrianlegg for: 

a) Produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermateriale 

b) Produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på mer 

enn 200 tonn pr. dag  

Nei 

19. Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser 

dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 

omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et 

område større enn 200 dekar.  

Nei 

20. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere 

og en lengde på mer enn 15 km. 

Nei 

21. Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske produkter 

med en kapasitet på 200 000 tonn eller mer. 

Nei 

22. Anlegg for CO₂ -fangst med sikte på geologisk lagring fra anlegg som 

omfattes av dette vedlegg eller av petroleumsloven. 

Nei 

23. Lagringsanlegg for geologisk lagring av CO₂, …. Nei 

24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2  

Nei 

25. Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 

overordnet plan. 

Nei 

26. Større militære skyte- og øvingsfelt. Nei 

27. Omlasting av olje og gass fra skip til skip av et visst omfang eller 

frekvens. 

Nei 

28. Vindkraftanlegg med en installert effekt på mer enn 10 MW  Nei 

29. Verneområder større enn 250 km² . Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

30. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i Vedlegg I der utvidelsen eller 

endringen i seg selv overstiger størrelseskriteriene i vedlegget. 

For utvidelser og endringer av tiltak etter annen lov enn plan- og bygningsloven 

gjelder ikke krav til melding og behandling etter kapittel 4. 

Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal utvidelsen eller endringen 

vurderes etter forskriften kapittel 3. Tilsvarende gjelder for tiltak i vedlegg I 

som utelukkende eller hovedsakelig tjener til utvikling og prøving av nye 

metoder eller produkter, og som ikke pågår i mer enn to år. 

Nei 

 

Vurdering om plan kommer inn under vedlegg II:  

A. Planer og tiltak Relevans i plan 

1. JORDBRUK, SKOGBRUK OG AKVAKULTUR 

a) Prosjekter for omstrukturering av jordeiendommer. Nei 

b) Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige 
områder til intensivt landbruk, herunder nydyrking over 50 dekar. osv 

Nei 

c) Vannforvaltningstiltak innen landbruk, herunder vannings- og 
dreneringsprosjekter. 

Nei 

d) i. Avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk Nei 
 

ii. Skogreising.. på mer enn 500 dekar. osv Nei 

e) Anlegg for intensivt dyrehold Nei 

f) Akvakultur Nei 

g) Landgjenvinning fra havet. Nei 

h) Reingjerder på mer enn 30 km. Nei 

i) Etablering av landbruksvei dersom nyanlegget overstiger 5 km. Nei 

2. UTVINNINGSINDUSTRI 

a) Mineraluttak, herunder torvskjæring. Ja. Uttak omkring 500.000 m3 
innenfor et areal på 40,8 daa 
avsatt til masseuttak BRU3 i 
kommuneplanens arealdel. 
(Tidligere RÅ4 i KPA 2015-2027) 

b) Gruvedrift under jorden. Nei 

c) Mudringsrelatert kommersiell utvinning av mineraler fra havbunnen Nei 

d) Dypboring, særlig: Nei 
 

i. Geotermisk boring Nei 
 

ii. Boring for atomavfall Nei 
 

iii. Boring med sikte på vannforsyning Nei 
 

med unntak av boring som utføres for å studere jordbunnens fasthet.  

e) Anlegg for utvinning av kull, olje, naturgass, malm og oljeskifer. Nei 

3. ENERGIANLEGG 

a) Industrianlegg for produksjon av elektrisk energi, damp og varmtvann 
som krever konsesjon etter energiloven. 

Nei 

b1) Industrianlegg og rørledninger for transport av olje og gass, damp og 
varmtvann. 

Nei 

b2) Kraftledninger som krever anleggskonsesjon. Nei 

c) Lagring av naturgass på jordoverflaten. Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

d) Lagring av brennbar gass under jorden. Nei 

e) Lagring av fossilt brensel på jordoverflaten Nei 

f) Industriell brikettering av kull og lignitt. Nei 

g) Anlegg for bearbeiding og lagring av radioaktivt avfall der det kreves 
tillatelse fra Statens strålevern. 

Nei 

h) Anlegg for produksjon av vannkraft. Nei 

i) Konsesjonspliktige anlegg for utnytting av vindkraft til 
energiproduksjon. 

Nei 

j) Anlegg til oppsamling av CO₂ -strømmer fra anlegg med sikte på 
geologisk lagring. 

Nei 

4. PRODUKSJON OG BEARBEIDING AV METALL 

a) Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs 
smelting) med tilhørende utstyr for kontinuerlig støpning. 

Nei 

b) Anlegg for bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av:  
 

i. Varmevalsing Nei 
 

ii. Smiing med hammere Nei 
 

iii. Påføring av beskyttelseslag av smeltet metall. Nei 

c) Ferrometallstøperier. Nei 

d) Anlegg for smelting, herunder legering, av ikke-jernholdige metaller, 
unntatt edelmetaller, herunder gjenvinningsprodukter (raffinering, 
støpning). 

Nei 

e) Anlegg for overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en 
elektrolytisk eller kjemisk prosess. 

Nei 

f) Anlegg for produksjon og montering av motorvogner. Nei 

g) Skipsverft. Nei 

h) Produksjons- og reparasjonsanlegg for luftfartøy. Nei 

i) Produksjon av jernbanemateriell. Nei 

j) Eksplosjonsforming. Nei 

k) Anlegg for røsting og sintring av malm. Nei 

5. MINERALINDUSTRI 

a) Koksverk (tørrdestillasjon av kull). Nei 

b) Sementproduksjonsanlegg. Nei 

c) Anlegg for produksjon av asbest og fremstilling av asbestbaserte 
produkter. 

Nei 

d) Anlegg for produksjon av glass, herunder glassfibrer. Nei 

e) Anlegg for smelting av mineralske stoffer, herunder produksjon av 
mineralfibrer. 

Nei 

f) Anlegg for produksjon av keramiske produkter ved brenning, særlig 
takstein, murstein, ildfast stein, fliser, steintøy eller porselen. 

Nei 

6. KJEMISK INDUSTRI (tiltak som ikke omfattes av vedlegg I nr. 6) 

a) Behandling av halvfabrikata og produksjon av kjemikalier. Nei 

b) Produksjon av plantevernmidler og legemidler, maling og lakk, 
elastomer og peroksider. 

Nei 

c) Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske produkter. Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

7. NÆRINGSMIDDELINDUSTRI 

a) Fremstilling av dyre- og plantefett. Nei 

b) Konservering av dyre- og planteprodukter. Nei 

c) Fremstilling av meieriprodukter. Nei 

d) Brygging og malting. Nei 

e) Sukkervareproduksjon. Nei 

f) Slakterier. Nei 

g) Industriell fremstilling av stivelse. Nei 

h) Fiskemels- og fiskeoljefabrikker. Nei 

i) Sukkerfabrikker. Nei 

8. TEKSTIL-, LÆRVARE-, TREVARE- OG PAPIRINDUSTRI 

a) Industrianlegg for produksjon av papir og papp. Nei 

b) Anlegg for forbehandling (vasking, bleking, mercerisering) eller farging 
av fibrer eller tekstiler. 

Nei 

c) Anlegg for garving av huder og skinn. Nei 

d) Anlegg for produksjon og behandling av cellulose. Nei 

9. GUMMIINDUSTRI 
 

Produksjon og behandling av elastomerprodukter. Nei 

10. INFRASTRUKTURPROSJEKTER 

a) Utviklingsprosjekter for industriområder. Nei 

b) Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, inkludert 
kjøpesentre og parkeringsanlegg. 

Nei 

c) Bygging av jernbane og anlegg for omlasting av gods, samt terminaler 
som betjener flere transportsystemer. 

Nei 

d) i. Bygging av flyplasser Nei 
 

ii. Landingsplass for helikopter. Nei 

e) i. Bygging av veier Nei 
 

ii. Bygging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og 
offshorerelaterte havner 

Nei 

 
iii. Utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende farleder. Nei 

f) Bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt 
kanalisering og flomsikring. 

Nei 

g) Demninger og anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann. Nei 

h) Sporveier, høybaner og undergrunnsbaner, svevebaner o.l… Nei 

i) Rørledninger for transport av CO₂ -strømmer, på geologisk lagring. Nei 

j) Vannledningsanlegg over større avstander. Nei 

k) Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs 
som kan medføre endringer av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og 
andre bygg til vern mot havet, bortsett fra vedlikehold og 
gjenoppbygging av slike anlegg. 

Nei.  
 

l) Anlegg for uttak eller kunstig infiltrasjon for gjenoppbygging av 
grunnvann. 

Nei 

m) Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt. Nei 
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A. Planer og tiltak Relevans i plan 

11. ANDRE PROSJEKTER 

a) Permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel. Nei 

b) Anlegg for avfallsdisponering basert på forbrenning. Nei 

c) Renseanlegg for spillvann. Nei 

d) Opplagringsplasser for slamavleiring. Nei 

e) Lagring av skrapjern, herunder opphoggingsplasser for kjøretøyer. Nei 

f) Prøvingsbenker for motorer, turbiner eller reaktorer. Nei 

g) Anlegg for produksjon av syntetiske mineralfibrer. Nei 

h) Anlegg for gjenvinning eller destruering av eksplosjonsfarlige stoffer. Nei 

i) Destruksjonsanlegg for dyreskrotter. Nei 

j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg 
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 

Nei 

k) Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 
m³ masse. 

Nei 

12. TURISME OG FRITID 

a) Hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging. Nei 

b) Lystbåthavner. Nei 

c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 
utbygging. 

Nei 

d) Permanente campingplasser. Nei 

e) Temaparker, herunder golfbaner o.l. Nei 

13. UTVIDELSER ELLER ENDRINGER 
 

Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som 
kan få vesentlige virkninger. 

Nei 

 

Sammendrag kartlegging vedlegg I og II 
Planens innhold og omfang medfører ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg I. 

Følgende punkter medfører at planen skal vurderes nærmere jf. Forskriftens vedlegg II: 

2 a) Utvinningsindustri; mineraluttak. 

Opplysninger fra forslagsstiller jf. §9 
Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller før oppstartmøte er angitt i forskriftens §9: 

Forslagsstiller skal gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger 

for miljø eller samfunn etter §10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) Planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 

rivningsarbeider 

b) Miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

c) Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall 

d) Forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser 

Kriterier for vurdering om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. §10 
Kriterier for vurdering om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn skal gjøres av 

ansvarlig myndighet (Tranøy kommune) er angitt i forskriftens §10.  
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Forslagsstiller skal også selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger 

basert på kjent kunnskap.  

Egenskaper ved planen: 

a) Størrelse, planområde og utforming 

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 

Lokalisering og påvirkning av omgivelsene omfatter en vurdering om planen eller tiltaket kan 

medføre eller komme i konflikt med: 

a) Verneområder etter NML kap. V eller markaloven §11, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 

vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og -vassdrag, objekter, områder og kulturmiljø 

fredet etter kulturminneloven 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner, kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktig for friluftsliv 

c) Statlige planretningslinjer, - planbestemmelser eller regionale planbestemmelser i medhold 

av PBL, rikspolitiske bestemmelser eller – retningslinjer i medhold av PBL 

d) Større omdisponering av områder satt av til LNFR eller som er regulert til landbruk og er av 

stor betydning for landbruksvirksomhet 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, f.eks. vann- eller luftforurensning 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

h) Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer som ras, skred eller flom 

Det skal ses hen til virkningens intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkninger inntreffer, 

når de inntreffer, varighet, hyppighet, mulighet til å reversere eller begrense dem, om virkninger 

strekker seg over landegrenser, samt samlede virkninger av forslaget til plan og andre eksisterende, 

godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

Forslagsstillers foreløpige vurdering om vesentlige virkninger 
Vurderingen er basert på forskriftens §10 og veileder, kommentarutgave av 29.06.2017. Størrelse og 

om virkning er reversibel er de viktigste elementene i vurderingen 

Egenskaper ved planen eller tiltaket (2. ledd) 

a) Størrelse, planområde og utforming 

Beskrivelse Vurdering 

Areal på cirka 60 daa til masseuttak, det vil si 
30% av størrelsesgrense for krav om 
konsekvensutredning etter vedlegg I. 

Planområdets størrelse er lite, og er allerede 
delvis gjort uttak i. Sikring av videreføring og 
ordnet avslutning av uttak gjennom 
detaljregulering er positivt for området. 

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

Beskrivelse Vurdering 

Det tenkes at det kan tas ut om lag 500.000 m3 
steinmasser. Det er ikke skog, jord, eller 
vannressurser innenfor selve planområdet. 

Utnyttelse av mineralressurser i nær tilknytning 
til industriområde der massene blant annet skal 
benyttes er positivt. Det er ikke andre 
naturressurser som må vike plassen for dette. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

Beskrivelse Vurdering 



 

Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes      Org.nr. 919419776 

Si
d

e1
7

 

Avfallsproduksjon Liten eller ingen produksjon av avfall i uttaket. 

Utslipp Støv og støy vil forekomme. Tiltak for å 
begrense uheldige virkninger må beskrives i en 
egen driftsplan. 
Andre utslipp skal ikke forekomme. Risiko for 
uhell med for eksempel drivstoff eller 
oljelekkasje kan forebygges gjennom godt 
vedlikehold og gode driftsruitner. 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 

Beskrivelse Vurdering 

Aktuell risiko er i forbindelse med sprengnings-
arbeid og transport av masser ut fra området, 
samt utrasing i stuff. 

Risiko minimeres ved å følge gode rutiner og 
etablere ordnete forhold med god logistikk 
internt og i tilknytning til offentlig veinett. 
Uttak må gjøres etter egen utarbeidet driftsplan 
som også beskriver høyder og form på stuffer. 

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene (3. ledd) 

a) Verneområder etter naturmangfoldloven kap. V eller markaloven §11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kap. VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og -
vassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Beskrivelse Vurdering 

Vern etter naturmangfoldloven eller 
markaloven 

Begrenset virkning – det er allerede uttak i 
området.  

Utvalgte naturtyper (NML kap VI) Ikke relevant 

Prioriterte arter Ikke relevant 

Vernede vassdrag Ikke relevant 

Nasjonale laksefjorder og -vassdrag Ikke relevant 

Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Ikke relevant 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og -miljø, viktige 
mineralressurser, stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift og områder som er særlig 
viktige for friluftsliv 

Beskrivelse Vurdering 

Truede arter eller naturtyper Ikke relevant 

Verdifulle landskap Ikke registrert som spesielt viktig landskap 

Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer Ikke relevant 

Nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser 

Området er ikke registrert som nasjonalt eller 
regionalt viktig ressursområde. Det kan 
imidlertid sies å være et lokalt viktig steinbrudd 
for Sør-Senjas utvikling med bygg- og 
anleggsprosjekter  

Områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring og reindrift 

Store deler av Senja er registrert som beiteland 
for rein i en eller flere årstider.  
Om akkurat dette arealet er spesielt viktig, må 
avklares med næringen og offentlige instanser 
som ivaretar denne, gjennom innspill og 
eventuelt særmøter i planprosess. 

Områder som er særlig viktige for friluftsliv Ikke relevant 



 

Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes      Org.nr. 919419776 

Si
d

e1
8

 

c) Statlige planretningslinjer, - bestemmelser, regionale planbestemmelrser i medhold av pbl av 
27. juni 2008 eller rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer gitt i medhold av pbl av 14.juni 
1985 

Beskrivelse Vurdering 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig, 
areal, transportplanlegging, strandsone, klima- 
og energiplanlegging 

Planen er positiv i forhold til kort 
transportstrekning for nødvendige masser. 
Området berører ikke strandsone. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, 
verna vassdrag 

Ikke relevant 

Rikspolitisk bestemmelser for kjøpesentre Ikke relevant 

d) Større omdisponering av LNF(R) områder eller områder regulert til landbruk og er av stor 
betydning for landbruksvirksomhet 

Beskrivelse Vurdering 

Områder regulert til LNF(R) Ikke relevant 

LNF(R) i kommuneplanens arealdel Ikke relevant 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Beskrivelse Vurdering 

Miljøkvalitetsstandard for vann Det er god vannkvalitet i nærliggende vann og 
bekker. Se kartutsnitt fra miljøstatus.no 
Ved sikker drift av masseuttak vil ikke dette 
påvirkes. 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

Beskrivelse Vurdering 

Støy og støv fra transport av masser på felles 
grusvei (privat) 

Det er viktig med rutiner for vanning for å 
dempe støving fra masseuttak og transport-
etappen.  
Tidsbegrensninger for drift i uttak i henhold til 
lovverk må følges, for å unngå helseproblemer 
som følge av støy.   

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Beskrivelse Vurdering 

Forurensning til luft Uttaket minimerer forurensning ved å sikre kort 
transportvei fra masseuttak til nærliggende 
byggeområder der massene skal benyttes. 

Forurensning til vann Risiko for utslipp skal og må minimeres 
gjennom gode rutiner. Ved sikker drift av 
masseuttak vil ikke forurensning til vann 
forekomme. 

Forurensning til sedimenter Ikke relevant 

Forurensning til grunn Ikke relevant 

Ubehagelig lukt Ikke relevant 

Støy Tidsbegrensninger for drift i uttak i henhold til 
lovverk må følges, for å unngå helseproblemer 
som følge av støy.   

Stråling Ikke relevant 

Klimagass Ikke relevant 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 

Beskrivelse Vurdering 

Flom og skredfare Ikke relevant 
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Egenskaper ved virkningene (4. ledd) 

Beskrivelse Vurdering 

✓ Virkningenes intensitet og kompleksitet 
✓ Sannsynlighet for at virkningene inntreffer 

og når de inntreffer 
✓ Varighet og hyppighet 
✓ Mulighet for å begrense eller reversere 

virkningene 
✓ Om virkningene strekker seg over 

landegrensene 
✓ Samlede virkninger av forslaget til plan eller 

tiltak og andre eksisterende, godkjente eller 
planer eller tiltak 

1. Støv 
Til stede hele tiden ved drift og transport, 
men meget begenset i utstrekning utenfor 
vei og brudd. Rutiner for vanning etableres 
enkelt. 

2. Støy 
Til stede hele tiden ved drift og transport. 
Virkning reduseres ved å overholde lovkrav 
om støygrenser og tidsgrenser. 

3. Uhell med utslipp av mineralolje/ drivstoff 
el.l. unngås ved gode rutiner for vedlikehold 
og drift. Beredskap med avbøtende tiltak og 
oppsamling dersom uhellet skulle skje skal 
være på plass. 

4. Sprengning utføres i henhold til strenge 
krav, og er ikke en aktivitet som er stadig 
pågående. 

5. Reinbeiteområde. Det er allerede aktivitet 
og bebyggelse i og rundt planområdet. 
Dette tilsier at det nok ikke er noen ny 
vesentlig virkning av planforslaget. 

 
Alle virkningene er midlertidige og til stede så 
lenge steinbruddet er i drift. Når massene er 
ferdig uttatt, skal bruddet avsluttes på ordnet 
måte og vegetasjon tilbakeføres.  
Området kan da på nytt brukes som om det var 
uberørt av tiltaket. 

 

Det er gjennomført konsekvensanalyse av det aktuelle planområdet i kommuneplanens arealdel 

2015-2027 (RÅ4), som tilsvarer området BRU3 i kommuneplanens arealdel 2018-2020.  

En samlet vurdering av faktorene i vedlegg I-II taler for at det ikke er nødvendig med planprogram og 

ny konsekvensutredning for denne detaljreguleringsplanen. 

 

Konklusjon 
Plankonsulent konkluderer med at vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst i tilstrekkelig grad 

gjennom ROS-analyse, NML-vurdering, beregning av trafikkmengde og konkrete vurderinger i 

prosjektet. Det er ikke nødvendig med en særskilt konsekvensutredning for denne planen. 
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Kartutsnitt 
Miljøstatus.no pr 14.06.2019 

Utvalgte naturtyper – ingen treff 

 
 

Arter – ingen treff 
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Vannkvalitet 

 

 

Friluftsområde 

Planområdet ligger i ytterkant av viktig friluftsområde «Ånderdalen», se faktaark FK00007132 i 

Naturbase https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00007132  

 

 

  

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00007132
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Aktsomhet flom 

 

 

Skred, aktsomhet 
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Kulturminner 

 

 

Naturtyper 
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Våtmark; myr 

 

 

Dyrkbar jord 
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Kommuneplan 

 

 

Løsmassekart 
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Radon. Masseuttak. 
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NVE atlas pr 14.06.2019 

Vern og nettanlegg 
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Flom 
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Skred 

 

 

Marin grense 
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Jord- og skogressurser 
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NIBIO – Kilden pr 14.06.2019 

Reindriftsinteresser 

Trekkleier 

 

 

Årstidsbeiter 

Vår
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Sommer 

 

 

Høst 
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Høstvinter 

 

 

Vinter 
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Utdrag fra planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel 2015-2027 

 


