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64/2013 Plan- og næringsutvalget 17.12.2013
21/2014 Plan- og næringsutvalget 13.05.2014
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1. gangs behandling i Plan- og næringsutvalget:

Referanser:

Vedlagte bilag:
Plankart 01.11.2013
Forslag til bestemmelser 16.08.2013
Forslag til planbeskrivelse13.12.2013
ROS-analyse 01.11.2013

Bakgrunn:

Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport AS.
Det aktuelle området for fjelluttaket er avsatt til område for råstoffutvinning i
kommuneplanens arealdel. Målselv kommune har satt som vilkår for utvidelse og fortsatt drift
av uttaksområdet i Sandbakken Fjelluttak at det utarbeides en detaljreguleringsplan for
området. Planområdet omfatter eksisterende steinbrudd, som har vært i drift siden det ble
godkjent i 1984, med en utvidelse mot vest, og den eksisterende skytebanen, samt
adkomstveien opp til området fra fv. 855 og avkjøringen fra denne.

Utredning:

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Nordlys og Nye Troms i januar 2013, og kunngjøringen 
ble samtidig oversendt berørte parter og offentlige etater etter adresselister fra Målselv 
kommune. Det har kommet inn følgende henvendelser i forbindelse med kunngjøringen:

Målselv beitelag: Målselv Beitelag konkluderer med at virksomheten og driften i planområdet 
ikke vil være til hinder for deres beitebaserte næring.



Statens vegvesen: Statens vegvesen mener den planlagte utvidelsen av steinbruddet vil medføre 
økt trafikk på fv. 855. Dette og spesielt avkjørselen fra fv. 855 berører vegvesenets interesser. 
Vegvesenet ber derfor om at hele adkomstvegen og avkjørselen tas med i reguleringsplanen.
Vegvesenet forutsetter også at uttaksmengden, driftsperiode og forventet trafikk til bruddet vil
fremgå av reguleringsplanen. Vegvesenet vil videre stille rekkefølgekrav til at adkomsten
opparbeides etter vegnormalene og godkjennes før uttak av masser settes i gang. Vi har 
tilskrevet vegvesenet i brev av 08.04.2013 og gjort oppmerk på at steinbruddet har vært i drift i 
rundt 30 år og at det ikke vil bli noen endring av uttaksmengden og trafikk på adkomstvegen 
som følge av reguleringsplanen. Vegvesenet uttaler likevel i svarbrev av 12.04.2013 at kravet 
om at adkomstvegen og avkjørselen skal tas med i reguleringsplanen opprettholdes. Dette er 
etterkommet. Vegvesenet ber videre om at reguleringsplanen oversendes dem til uttalelse før 
den legges ut til offentlig ettersyn. Dette er gjort og vegvesenet har kommet med et nytt tilsvar i 
e-post datert 06.09.2013 som vedlegges saken. Uttaksmengder, driftsperioder og forventet 
trafikk vil ikke bli bundet opp reguleringsplanen. Dette er forhold som ivaretas i forbindelse 
med søknad om driftskonsesjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat: Norges vassdrags- og energidirektorat uttaler i brev 
datert 06.02.2013 at dersom det settes av en buffersone mot det lille vassdraget i sørøst, så har 
ikke NVE ytterligere merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet. Dette er 
etterkommet.

Sametinget: Sametinget uttalte i brev datert 11.02.2013 at de fant det sannsynlig at det kunne 
være samiske kulturminner som ikke er påvist tidligere innenfor omsøkte området, og at 
befaring var nødvendig før endelig uttalelse kunne gis. Sametinget meddelte deretter i brev 
datert 04.06.2013 at befaring av området var foretatt uten at det ble registrert automatisk fredete
samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til saken.

Fylkesmannen i Troms: Fylkesmannen legger i sitt brev føringer for planarbeidet som 
omhandler hensyn til samfunnssikkerhet, hensyn til naturmangfoldloven og vurderinger opp mot 
vannforskriften. Fylkesmannens føringer er i hovedsak ivaretatt i plandokumentene.

Vurdering:

Beskrivelsen er i henhold til krav i plan- og bygningsloven § 3-2, og utredningsplikten til 
naturmangfoldloven er belyst og oppfylt i planbeskrivelsen. Planen er i tråd med § 12-1 i plan-
og bygningsloven om reguleringsplan. Tiltaket er tilstrekkelig utredet etter naturmangfoldloven 
§§8-12. Det er også utført ROS-analyse, som ikke peker på forhold skal kan kunne være til 
hinder for økt aktivitet i Sandbakken.. Driftsplan vil beskrive nødvendige sikringstiltak i forhold 
til bratte stuffer og uttakssår. En utvidelse av Sandbakken vil ikke medføre ytterligere belastning 
på samfunn og natur i nærområdet. Driftsplanen vil ivareta tiltak ved evt økning i støv- og 
støyplager. Driftsplan vil også legge føringer for uttaksmengden og tilbakeføring av området.

Saksprotokoll i Det faste utvalg for plan- og næringssaker - 17.12.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Forslag til detaljregulering for Sandbakken fjelluttak, planident 19249001, legges ut til høring 
og offentlig ettersyn. Jfr. PBL §12-10.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Det Faste utvalg for plan- og 
næringssaker gjør slikt

vedtak:

Forslag til detaljregulering for Sandbakken fjelluttak, planident 19249001, legges ut til høring 
og offentlig ettersyn. Jfr. PBL §12-10.

2. gangs behandling i Plan- og næringsutvalget:

Vedlagte bilag til 2. gangs behandling – innkomne merknader:
- Statens vegvesen, brev av 31.01.14.
- NVE, brev av 04.03.14.
- Fylkesmannen i Troms, brev av 27.02.14.
- Troms Kraft Nett, brev av 17.01.14.
- Målselv kommune, Brann og beredskap, mail av 14.01.14.
- Troms fylkeskommune, Kulturetaten, brev av 16.01.14.
- Direktoratet for mineralforvaltning, mail av 03.03.14.
- Revidert plankart.
- Reviderte reguleringsbestemmelser.

Planforslaget har vært kunngjort i lokalavisen, på kommunens hjemmeside og vært lagt ut til 
offentlig ettersyn/høring i tidsrommet 20.01.-07.03.14.

Ved fristens utløp var følgende merknader kommet inn:

Statens vegvesen, brev av 31.01.14. Merknad:
Frisiktsoner i avkjørselen fra fv 855 skal gå 6 m inn i avkjørselen og 120 m langs fylkesvegen, 
ikke 4 m og 115 m som visT i planen. Statens vegvesen mener også at det bør tas inn et 
rekkefølgekrav til opparbeiding og godkjenning av avkjørselen.

NVE, brev av 04.03.14. Merknad:
I innspillet til planoppstart ble det bedt om at det skulle sette av en hensynssone/buffersone 
langs vassdraget i sørøst. Dette er ivaretatt, men avstanden på 10 m er i minste laget. For å 
hindre avrenning til vassdraget ber vi om at hensynssonen langs vassdraget utvides til minimum 
15 m.

Fylkesmannen i Troms, brev av 27.02.14. Merknad:



Fylkesmannen fremmer ingen innsigelse til reguleringsplanen. Fylkesmannen påpeker at 
hensynssonen langs bekken bør utvides til mer enn 10 m for å hindre avrenning til vassdraget. 
Driftsplanen bør også angi den forventede driftsperioden og frister for når tiltaket skal være 
avsluttet og arealet klargjort for revegetering. Ansvaret for tilbakeføring bør angis i driftsplanen.

Troms Kraft Nett, brev av 17.01.14. Merknad:
TKN ønsker at utbyggere av nye virksomheter i planområdet skal være kjent med TKN`s krav 
til utbyggere før planlegging og bygging av ny virksomhet starter opp. Det må derfor tas inn i 
reguleringsbestemmelsene en formulering om at nye utbyggere skal ta kontakt med nettskapet 
for å avklare behov for nettutbygging og utforming av eventuell nettløsning.

Målselv kommune, Brann og beredskap, mail av 14.01.14. Merknad:
Det må forutsettes at steinbruddet sikres mot at mennesker og dyr som ferdes i området skal 
komme til skade med innretninger som fungerer hele året (gjerdemateriell som er høyt nok til å 
sikre også på vinteren).

Troms fylkeskommune, Kulturetaten, brev av 16.01.14.
Ingen merknader.

Direktoratet for mineralforvaltning, mail av 03.03.14.
Ingen merknader.

Vurdering av innkomne merknader:

Merknad fra Statens vegvesen:
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er innforstått med de merknader Statens vegvesen har påpekt og plankartet er
korrigert i henhold til dette. 

Rådmannens kommentar:
På revidert plankart er frisiktsoner i avkjørselen fra fv 855 inntegnet 6 m inn i avkjørselen og 
120 m langs fylkesvegen. I de reviderte reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1 er Statens vegvesen 
rekkefølgekrav til opparbeiding og godkjenning av avkjørselen tatt med.
Merknaden tas til følge.

Merknad fra NVE: 
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er innforstått med de merknader NVE har påpekt og plankartet er korrigert i
henhold til dette. 

Rådmannens kommentar:
På revidert plankart hensynssone på 15 m mot vassdraget tegnet inn.
Merknaden tas til følge.

Merknad fra Fylkesmannen i Troms:
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er innforstått med de merknader Fylkesmannen har påpekt og plankartet er
korrigert og bestemmelsene er korrigert i henhold til dette. 

Rådmannens kommentar:



På revidert plankart hensynssone på 15 m mot vassdraget tegnet inn.
I reviderte reguleringsbestemmelser pkt. 1.1.b Drift er driftsperiode, ansvar og frister tatt med 
som nye punkter.
Merknaden er tatt til følge.

Merknad fra Troms Kraft Nett, brev av 17.01.14.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er innforstått med de merknader TKN har påpekt og bestemmelsene er korrigert i 
henhold til dette. 

Rådmannens kommentar:
I reviderte reguleringsbestemmelser pkt.  5- Rekkefølgebestemmelser er merknaden fra TKN 
tatt inn som et nytt pkt. c.
Merknaden er tatt til følge.

Målselv kommune, Brann og beredskap, mail av 14.01.14. 
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er innforstått med de merknader Brann og beredskap har påpekt og mener dette er 
tilstrekkelig ivaretatt i reguleringsbestemmelsene pkt. 1.1.c- Sikring.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen vurderer det som viktig at sikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte også på 
vinterstid. I reviderte reguleringsbestemmelser pkt. 1.1.c- Sikring er det derfor stilt krav til 
sikring også på vinterstid.
Merknaden er tatt til følge.

Alle høringsbrev som er kommet inn er forelagt forslagsstiller til kommentar. Forslagsstiller er 
gjort kjent med de endringer i reguleringsbestemmelsene som rådmannen foreslår. 

Konklusjon:
Det biologiske mangfoldet er ivaretatt gjennom planens angitte grønnstruktur, og når 
steinbruddet skal avsluttes inntrer driftsplanens spesifikke krav til avslutning og revegetering. 
Målselv kommune er ikke kjent med at er registrert truede arter eller viktige naturtyper i 
området. Tiltakshaver har benyttet tilgjengelige databaser og det er ikke framkommet 
opplysninger som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i området som ikke 
er fanget opp av ovennevnte registreringer. Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.
Målselv kommune har gjennomgått planforslaget og vurdert kravene i PBL og NML §§ 8-12 til 
å være ivaretatt gjennom vedlagte dokumentasjon i planbeskrivelsen.
Planforslagets innhold, konsekvenser, risiko og sårbarhet er nærmere beskrevet i 
planbeskrivelsen. 

Endringer etter offentlig ettersyn:
Basert på de innspill som er kommet i høringsperioden, finner rådmannen grunnlag for å foreslå 
endringer i reguleringsbestemmelsene og plankartet. Da endringene er av skjerpende karakter, 
og forslagsstiller samtykker i endringene, vurderer rådmannen endringene som mindre 
vesentlige, og at en ny høringsrunde ikke er påkrevd.



Det foreslås følgende mindre endringer:

Endring på plankart:
På revidert plankart er frisiktsoner i avkjørselen fra fv 855 inntegnet 6 m inn i avkjørselen og 
120 m langs fylkesvegen.
På revidert plankart hensynssone på 15 m mot vassdraget tegnet inn.

Endringer av reguleringsbestemmelsene:
Endringer som er gjort i reguleringsbestemmelsene er markert med rødt. Alle endringer er i tråd 
med de merknader som er kommet inn fra berørte sektormyndigheter og saksparter.

Rådmannen vurderer at alle innspill er hensyntatt gjennom de tillegg og endringer som foreslås i 
forslaget til innstilling. Det foreligger ingen innsigelser fra høringspartene, og planforslaget kan 
tas opp til sluttbehandling.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 13.05.2014 

Behandling:

Spørsmål om habilitet fra Stein Hugo Nilsen.  Habil iflg. Plan- og næringsutvalget.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planident 19242012004 Detaljregulering for Sandbakken fjelluttak,  Gnr. 58/1 med foreslåtte 
endringer på plankart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til PBL § 12-12. 
Revidert plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges fram til Kommunestyrets 
egengodkjenning.
Planforslaget oversendes Kommunestyret til egengodkjenning.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt

vedtak:

Planident 19242012004  Detaljregulering for Sandbakken fjelluttak,  Gnr. 58/1 med foreslåtte 
endringer på plankart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til PBL § 12-12. 
Revidert plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges fram til Kommunestyrets 
egengodkjenning.
Planforslaget oversendes Kommunestyret til egengodkjenning.

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

3. gangs behandling, egengodkjenning av Kommunestyret:



Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling:

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planident 19242012004  Detaljregulering for Sandbakken fjelluttak,  Gnr. 58/1 med foreslåtte 
endringer på plankart og reguleringsbestemmelser egengodkjennes i henhold til PBL § 12-12.

Under henvisning til ovenstående vil Plan- og næringsutvalget anbefale at Kommunestyret 
gjør slikt

vedtak:

Planident 19242012004  Detaljregulering for Sandbakken fjelluttak,  Gnr. 58/1 med foreslåtte 
endringer på plankart og reguleringsbestemmelser egengodkjennes i henhold til PBL § 12-12. 


