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Utrykte bilag: 

Planprogram vedtatt av Kommunestyret i Målselv, sak 104/2018, den 05.12.2018  

Detaljregulering Buktamoen steinbrudd, planident 19242012003 

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

Forskrift om konsekvensutredning  

Bakgrunn: Veidekke Industri AS planlegger å utvide eksisterende steinbrudd for å kunne 

imøtekomme etterspørselen etter råvarer. Forslaget til reguleringsplan innebærer å flytte 

asfaltfabrikken fra Fossmoen til steinbruddet. 

En reguleringsplan er et juridisk bindende dokument som styrer framtidig arealbruk innenfor 

planområdet. Alle reguleringsplaner består av minimum et plankart og planbestemmelser som er 

juridisk bindende. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men skal vise hvilke hensyn som er 

vurdert i arbeidet og vise at saksbehandlingsreglene er fulgt. Andre rapporter og utredninger 

utarbeidet i prosessen følger dokumentene som et kunnskapsgrunnlag.  

 

Planen vil være en utvidelse av gjeldende reguleringsplan Buktamoen steinbrudd, planident 

19242012003. 

 

Utredning: Reguleringsplanen faller inn under Forskrift om konsekvensvurdering med krav om 

planprogram. Planprogrammet skal vise organisering av planarbeidet, opplegg for medvirkning og 

https://www.malselv.kommune.no/vedtatt-planprogram.487929.no.html
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2017-06-21-854


utredningstemaer. Planprogrammet ble vedtatt av Kommunestyret i sak 104/2018 etter å ha vært ute 

til offentlig høring etter prosessreglene i plan- og bygningsloven.  

Planprogrammet vedtok at planforslaget skulle konsekvensutrede følgende temaer: 

 

 Trafikk 

 Landbruk 

 Naturmiljø 

 Reindrift 

 Vann og avløp 

 Forurensing 

 Landskap 

 

Konsekvensutredningen er gjort som et ledd i planarbeidet og alle temaer er besvart slik 

planprogrammet krever. Forslaget til detaljreguleringsplanen består av følgende dokumenter: 

 

 Forslag til planbeskrivelse 

 Forslag til plankart 

 Forslag til planbestemmelser 

 KU-rapport ikke prissatte verdier 

 Trafikkutredning – notat 

 Støyvurdering 

 Støvvurdering 

 ROS-analyse 

 

 

Vurdering:  

Alle uttak av råstoff skal driftes etter godkjent reguleringsplan vedtatt av kommunen og driftsplan 

vedtatt av Direktoratet for mineralforvaltning.  

Råstoffet som hentes ut på Buktamoen brukes til å produsere asfalt ved Fossmoen. Berg steinbrudd 

ligger med samme tilførselsvei. En del av planforslaget går ut på å flytte veien ut av bruddet.  

Under utarbeidelse av reguleringsplanen ble det avholdt folkemøte på Kommunehuset den 

28.05.2019. Invitasjonen var sendt ut i brevs form til naboer på adresselisten i tillegg til annonse i 

Nye Troms og på kommunens hjemme- og facebookside. Majoriteten av de fremmøtte var 

innbyggere som merker steinbruddet på ulikt vis. Hovedfokuset var på landskapsbildet, men støv og 

støy var også oppe som tema. 

 

Konsekvensutredningen foretatt i planarbeidet viser noe negative konsekvenser for landskapsbilde, 

naturmangfold og naturressurser (reindrift). Størst utslag er det på tiltakets påvirkning fra delområde 

Takelvlia der konsekvensen vurderes til betydelig miljøskade for delområde (vedlegg 4 KU-rapport 

s. 22). Steinbruddet vises godt i landskapsbildet allerede, og med planlagt utvidelse vil det bli 

markant i landskapsbildet, spesielt i fra Takelvlia boligfelt. Reguleringsplanen og driftsplanen stiller 

krav om gjensåing etter ferdigstillelse, men det er mange år fram i tid før det blir aktuelt. 

 

 

Det er ikke utarbeidet et 0-alternativ, men det ville vært at gjeldende reguleringsplan forsetter å 

gjelde frem til uttaket er ferdigstilt. Det vil gi nok råstoff til drift i en lengre periode, men 

asfaltfabrikken vil bestå på Fossmoen. Det er ikke pekt på alternative råstoffkilder, da Buktamoen er 

det bruddet som Veidekke eier og drifter.  



 

Saken fremmes politisk til plan- og næringsutvalget som er delegert myndigheten til å legge 

reguleringsplaner ut på høring og offentlig ettersyn. Konsekvensene for landskapsbildet er periodevis 

store, men alternativet om eventuelt å lukke steinbruddet for å åpne nye brudd andre steder i 

kommunen anses ikke som en bedre løsning.  

 

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

vedtak: 

Forslag til detaljregulering Buktamo steinbrudd, planid 19242017003, legges ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10. 

 

 

 

 

 
1. gangsbehandling detaljregulering Buktamo steinbrudd, planident 19242017003 

 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.11.2019:  
 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.11.2019  
 
Forslag til detaljregulering Buktamo steinbrudd, planid 19242017003, legges ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10. 

 

 


