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Planen foreslår utvidelse av eksiterende steinbrudd i Takholmbukt. Steinbruddet drives av Veidekke 
Industri AS. Det eksisterende steinbruddet ble regulert i 2014, men etterspørsel etter råvarer for asfaltverk 
har økt og det er derfor ønskelig å utvide dagens brudd. I tillegg til utvidelse av uttak av mer masse fra 
steinbruddet åpner planen for etablering av asfaltfabrikk innenfor steinbruddets areal, slik at avstand 
mellom råvarer og produksjon reduseres. Planen stiller forslag om flytting av en del av dagens veg.  
 
Utvidelse av steinbruddet foreslås i et område som i dag er regulert til LNFR-formål i kommuneplanen. 
Størrelse på reguleringsplanen er totalt ca. 210 daa, hvor bebyggelse og anlegg har arealstørrelse på ca. 
128 daa: formål steinbrudd og masseuttak ca. 116 daa, og formål industri ca. 12 daa.   
 
Grunnet planens størrelse og innhold ble det stilt krav om konsekvensutredning etter vedlegg 1. punkt 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. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a.» 
Planprogrammet la opp til konsekvensutredning av seks temaer: trafikk, naturmangfold, landbruk, reindrift, 
vann og avløp, samt forurensing. Utredninger belyser tålegrense og avbøtende tiltak som er innarbeidet i 
plankart, planbestemmelser.  

Det vurderes i konsekvensutredning for utvidelse av Buktamoen steinbrudd og anleggelse av asfaltfabrikk 
at tiltaket vil medføre noe miljøskade for fagtema landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser. Samlet 
vurderes tiltaket å medføre noe negativ konsekvens. Konsekvensgrad kan reduseres ved avbøtende tiltak.  
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1 Arealoppgave  

Tabell 1. 

Nøkkelopplysninger  

Gnr/bnr.  
57/30, 26, 3 

Tiltakshaver 
Veidekke Industri AS 

Forslagsstiller 
Sweco Norge AS 

Planen er utarbeidet av 
Sweco Norge AS  

 
 

Planen inneholder 
Planforslag, Planbestemmelser, Plankart, ROS-analyse, 

KU-tema: 

 Trafikk 

 Landbruk 

 Naturmiljø 

 Reindrift 

 Vann og avløp 

 Forurensing 

Støv og støy 

 Landskap 

Planområdets størrelse 
210,7 daa 

Hovedformål 
Steinbrudd 

Bebyggelse og anlegg 
128 daa 

Fordeling mellom bebyggelse og anlegg 
Steinbrudd: 116,6 daa 

Industri: 12 daa 

Krav om KU 
Ja 

Kunngjøringer 
Varsel om planoppstart – 23.02.2018 

Offentlig ettersyn av planprogram – 19.01-02.03.2018 

Stadfesting av planprogrammet i kommunestyret 

05.12.2018 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Planen regulerer utvidelse av det eksisterende steinbruddet som drives av Veidekke på Buktamoen. Planen 

foreslår ny virksomhetsgrense for steinuttak, etablering av ny asfaltfabrikk, og flytting av eksisterende vei. 

Utvidelsen vil sikre drift av steinbrudd i de neste 50 til 100 år. 

2.2 Beliggenhet  

Planområdet omfatter deler av eiendom 57/3,28,30. Planområdet har en størrelse på ca. 210 daa og inkluderer 

det eksisterende steinbruddet og veikryss på RV 855.  

 
Figur 1: Oversikt over planområdet.  

 
Figure 2:  Buktamoen steinbrudd, 2 Senja Avfall, 3 Service- og bensinstasjon 4 Berg steinbrudd 

 

1 
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2.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Planen ble i tidlig fase vurdert og forstått som en plan som omfattes av krav om konsekvensutredning grunnet 
planens størrelse og innhold. Det ble stilt krav om konsekvensutredning etter vedlegg 1. punkt 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. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a.» 
 
I tillegg foreslås det planutvidelse av steinbruddet i et område som i kommuneplanens arealplan 2012 (KPA) 
er regulert som LNFR-område.  
 
Det planlagte tiltaket påvirker flere miljø- og samfunnsaspekter. I det gjennomførte oppstartsmøtet med 
Målselv kommune ble det besluttet at flere miljø- og samfunnstema skulle utredes, enten gjennom 
konsekvensutredning eller behandles i planbeskrivelsen.  
 
På grunn av planens innhold, beliggenhet og omgivelser ble følgende temaer konsekvensutredet:  

 Trafikk 

 Landbruk 

 Naturmiljø 

 Reindrift 

 Vann og avløp 

 Forurensing 

 Landskap 
 
Omfang av utredninger for temaene var beskrevet i planprogrammet i egen tabell. 
 
 

Tabell 2. Konsekvensutredningstemaer 

Tema Beskrivelse 

Trafikk Trafikkutredning i forhold til mengde trafikk til og fra området. 

Utvidelse av steinbruddet, samt etablering av asfaltverk vil 

føre til økt trafikk. I driftsperioden, særlig i sommerhalvåret 

kan trafikken øke betraktelig. Tema avklarer hva slags 

veiklasse/kryssløsning som bør reguleres i planen.  

Landbruk Det er registeret landbruksressurser innenfor det aktuelle 
planområdet og i områdene rundt, bl.a. skogressurser og 
areal med potensial for oppdyrking. Tema vil utredes etter 
SVV Håndbok V712 (SVV, 2014).  

Naturmiljø Biologiske verdier i og rundt planområdet skal utredes. Blant 
annet vil det være behov for å vurdere hvordan myrområdet 
øst av dagens steinbrudd vil bli berørt av de planlagte 
tiltakene. Det vil også vurderes hvordan avrenning fra anlegg 
og forurensning fra planlagt asfaltfabrikk vil kunne påvirke 
nærliggende resipienter. Det vil opprettes kontakt med 
Fylkesmannen i Troms, Målselv kommune og andre 
ressurspersoner/organisasjoner for informasjon om 
tiltaksområdet og om eventuelle biologiske verdier som finnes 
der. 
Skal utrede konsekvenser av tiltaket for Målselva, Ramsar-
området og nærliggende våtmark. 
Tema vil utredes etter SVV Håndbok V712 (SVV, 2014). 

Reindrift Planområdet ligger innenfor Fagerfjell reinbeitedistrikts 
konsesjonsområde. Det vil opprettes kontakt med 
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reinbeitedistriktet for informasjon om bruk i og rundt 
planområdet. Det vil også opprettes kontakt med regional 
reindriftsmyndighet for informasjon om områdets verdi for 
reindrift. Tema vil utredes etter SVV Håndbok V712 (SVV, 
2014).  

Vann og avløp  Behov for vann og avløp 

 Kapasitet på eksisterende ledninger 

 Infiltrasjonsanlegg ble diskutert, men i 
utgangspunktet anbefales kommunalt avløp 

Vann til forbruk (sanitærforhold) og vanning for å unngå støv 
på tørre dager 

Forurensning Det finnes bekker og sig som drenerer mot Målselva, som er 
nasjonal lakseelv. Det er viktig i konsekvensutredningen å 
vise hvordan elven er ivaretatt, bl.a. med oljeutskiller. 
 
Utrede utvidelsen av bruddet ift. vannforekomsten. 
 
Utredning av støy og støv fra anlegget, samt vise samlet 
konsekvens for støv og støy ved bruddet og Senja Avfall. 
 

Landskap Utredning av landskapsbilde (nær- og fjernvirkning). Visse 
innsyn fra bolig og fra ferdselsårer kan unngås. Vurdere 
eventuell skjerming av området. Temaet vil vurdere en 
buffersone i form av vegetasjonsskjerm, samt forming av 
terreng for i minst muliggrad vise inngrep i landskapet.  
 

 
I tillegg til de ovennevnte utredningsteamene er det også stilt krav om å beskrive ras- og skredfare siden 
området er avmerket med dette i KPA. 

 

3 Planprosess og medvirkning  

3.1 Medvirkningsprosess og saksbehandling 

Oppstartsmøte 22.11.2017 

Varsling av planoppstart 23.02.2018 

1.gangs behandling av forslag til planprogram 24.01.2018 

Høring av planprogram 23.02 – 10.04.2018 

Stadfesting av planprogrammet i kommunestyret 05.12.2018 

3.2 Varsling av planoppstart – innkomne merknader  

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Folkebladet, på Målselv kommune og Sweco sine 
hjemmesider, og med brev til berørte høringsinstanser, grunneiere, festere og naboer den 10.04.2018. 
 
Ved utløpt merknadsfrist var det mottatt åtte uttalelser, disse er kommentert i eget vedlegg.  
 
Flere av innspillene var omfattende og stilte krav til endring av planprogrammet og utvidelse av planområdet. 
Noen av innspillene kom fra offentlige myndigheter som har innsigelsesrett. Flere av disse krever innsyn i 
planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn – Statens vegvesen og Fylkesmannen i Troms. Vi vurderer 
at deres krav bør etterkommes for å unngå eventuelle innsigelser.  
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Statens vegvesen (SVV) har stilt krav om trafikkutredning for å undersøke behov for å utvide planområdet. 
Utredningen ble sendt til SVV tidlig i prosessen og vi fikk positive tilbakemeldinger. Planplanprogrammet 
måtte revideres og ble lagt til behandling administrativt og politisk i Målselv kommune, med endelig vedtatt 
planprogram den 5. desember 2018. 
 
Troms Fylkeskomme (TFK) og Fylkesmannen i Troms (FM) krevde at utredning for forurensing tar høyde for 
samlet konsekvens av støv- og støykilder ved steinbruddet og Senja Avfall. Det har blitt gjort og er behandlet 
som eget utredningstema. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning understrekker behov for eget KU-tema landskap, for å undersøke 
konsekvensen av terrenginngrep for omgivelsene, nær- og fjernvirkning. Flere av innspillene understreket 
behov for eget KU-tema landskap. I revisjon av planprogrammet ble landskap tatt inn som eget tema.  
 
Kravene fra SVV og Fylkesmannen i Troms (FM) krevde medvirkning. Det tolkes som behov for naboskaps- 
eller folkemøte i løpet av planprosessen, før planforslag leveres til kommunen. 
 
Privat næringsaktør Buktamo Eiendom AS savner konsekvensutredning for næringsinteresser. Det ble valgt 
å ikke utrede næringsinteresser som eget KU-tema. Hvordan utvidelse av steinbrudd vil påvirke 
omgivelsene, også næringslivet, kommer frem i utredning av de andre KU-temaene.  
 

 Varslet plangrense  

 
Figur 3: Annonsert plangrense 

 

Den foreliggende planen avviker ikke fra plangrense som ble lagt frem i det reviderte planprogrammet. Etter 

høringsperioden i vår 2018 måtte plangrense utvides og omfatte veikryss FV 855 og internveien til 

steinbruddet og Senja Avfall. 
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4 Planstatus og rammebetingelser  

 

4.1 Rammebetingelser  

I alt planarbeid skal statlige regel- og lovverk følges.   

 Rundskriv/retningslinjer  

Rundskriv som er aktuelle i regulering av steinbrudd i Buktamoen: 

 T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

 T-1520/2012 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

 T-1057/ 1994 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven. 

 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009) 

 Flom- og skredfare i arealplaner, NVE (Retningslinje 2/2011) 

 Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statensvegvesen (sist endret 13.11.2013) 

 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017) 

 

4.2 Overordnede planer  

 Kommuneplan 

Kommuneplanens samfunns- og arealdel ble vedtatt i kommunestyret desember 2012 og legges til grunn i all 
planlegging i Målselv kommune.  
 
I kommuneplanens arealdel er planområdet regulert til Råstoffutvinning (eksisterende reguleringsplan, 2014), 
og Landbruk-, natur- og frilufts formål, samt reindrift (LNF-R), delvis med hensynssone for Ras- og skredfare.  
 
I kommuneplanen er steinbruddet markert med område R3 steinbrudd Buktamoen. Bestemmelse 2.6.1-3 stiller 
krav om retningslinjer for steinbruddet, detaljregulering ved utvidelse av drift. Retningslinjene foreslår tema 
som bør utredes og vedlegges eventuell søknad. De foreslåtte tema blir behandlet i dette reguleringsforslaget. 
 
Den øvrige delen av planområdet er regulert til LNFR-område og store deler omfattes av hensynssone H310 
– snøskred/steinsprang. Det betyr at det må vises aktsomhet i forhold til mulig skredfare.  
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Figur 4: Utsnitt fra KPA. Gjeldende steinbrudd er regulert, omgivelsene rundt er LNFR-område. 

 

4.3 Gjeldende reguleringsplaner  

I 2014 vedtok Målselv kommune reguleringsplan for Buktamoen steinbrudd, gnr/bnr 57/30. Planen regulerer 

steinbrudd og masseuttak, samt lager og vei. Da, som denne gangen, ble reguleringsplanen utløst etter 

behov for utvidelse av eksisterende steinbrudd på Buktamoen. Reguleringsplanen fra 2014 erstattet 

reguleringsplan fra 1989.  

I den gjeldende reguleringsplan fra 2014 er formål fordelt slikt: 

Tabell 3. 

Reguleringsformål Størrelse 

Steinbrudd 57 daa 

Trafikkareal  7,7 daa 

Lagerområde 2,8 daa 

Totalt planområde 68,8 daa 

 

LNFR 

AKVAKULTUR 



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – PLAN 1924-2017003 SIDE 12 AV 44  

 

F:\Ressurs\Reguleringsplan\Buktamoen steinbrudd 57-8\19242017003\Høringsdokumenter\Høringsutkast planbeskrivelse.docx 
 

 
Figur 5: Detaljregulering fra 2014. 

4.4 Pågående planer 

Det er ingen pågående planer i området.  
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5 Beskrivelse av planområdets eksisterende forhold  

Planområdet omfatter et allerede etablert steinbrudd som er knyttet med en intern vei til FV 855. Den interne 

veien danner et veikryss hvor også internvei fra SenjaAvfall kommer ut. Steinbruddet er i skrått landskap 

omgitt av skog. På andre siden av den interne veien er det en myr. I landskapet er det også flere mindre 

bekker. Terrengformasjon og egenskaper er mest leselig fra et kart, mens ortofoto viser de faktiske forhold i 

omgivelsene. Det er tydelig skille mellom menneskelig inngrep i form av steinbrudd og vei og de naturliggitte 

forhold som tett skog og myr.  

   

Figur 6. Planområdet og ortofoto av dagens situasjon. 

 

 
Bilde 7. Det eksiterende steinbruddet er omgitt av skog. Aktivitet og inngrep i terrenget er synlig.  
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5.1 Beliggenhet og avgrensning  

Planområdet grenser til områder med flere forskjellige formål – industri, steinbrudd, service og bolig. Det er 

også viktig samferdselsforbindelse i nærheten til planområdet. Områdets topografi er markert av to 

hovedelementer – Andsfjellet og Målselva. De to elementene danner en smal dal langs elva og et bratt 

fjellparti hvor også planområdet ligger. 

Veikryss FV 855 og E6 er i nærheten av planområdet. Det er også et område hvor vi finner en bensinstasjon 

og servicebygg med oppstillingsplass for lastebiler.  

Langs Målselva er det etablert flere boligfelt med eneboligbebyggelse og landbruksområder.  

 

  

Figur 8. Oversiktsbilde som viser områdets plassering i en større sammenheng.  Planområdet markert med rød ring.  

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

I deler av planområdet pågår utvinning av steinmasser. Det eksisterende steinbruddet er regulert i egen plan 

i 2012. De nærmeste arealene er industrivirksomheter – steinbrudd lengre sør og avfallsmottak. Store deler 

av arealer er i kommuneplanen avsatt til LNFR-område. 
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5.3 Stedets karakter  

Planområdet preges av naturformer og det eksiterende steinbruddet. Området består av skog, myr, veier og 

steinbrudd. Åsryggen til Andsfjellet utgjør en markant skogkledt landform som heller ned mot Buktamoen. 

Mellom den jevne hellingen og elva ligger en flate med enkelte lavere høyder. Disse høydene bidrar til 

reduksjon av nær- og fjernvirkning av bruddene. I nord avsluttes den overordnede landformen med en 

tverrgående rygg, som også avgrenser delområdet.  

Åsryggen avgrenser dalrommet i vest og skaper en markant romlig avslutning på denne siden av elva. 

Store deler av hellingen og flaten har furuskog. På flaten ligger også mindre myrområder og blandingsskog. 

Vegetasjonen mellom steinbrudd og vei har en effektiv visuelt skjermende virkning. 

Steinbruddene skaper tydelige sår i landoverflaten og står i sterk visuell kontrast til den ellers enhetlige, 

grønne åsen. I dagens situasjon når bruddene en høyde på kote mellom 40 og 60, og med en lengde på 

omkring 190 meter og dybde på omkring 80 meter. 

Steinbruddene er markante menneskeskapte elementer som er preger dalsiden visuelt. 

Det er ingen bebyggelse i planområdet.  

 

5.4 Eiendomsforhold  
 

Tabell 4. Oversikt over gnr/bnr i planområdet, samt privat/offentlig eierforhold.   

Gårds-/bruksnummer Bruksnavn Areal Eier 

57/1 Takholmbukten 652 523,7 m2  

57/3 Takholmbukt 438 318,1 m2  

57/20 E6 Krogseng bru - Solli 25 782,1 m2  

57/28 Fylkesveggrunn 9 231,7 m2  

57/30  1 286 406,9 m2  
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Figur 9. Eiendommer i planområdet. 

 

5.5 Landskap  

Det er laget eget fagnotat for KU av fagtema landskap. Fagnotatet gjør verdivurdering av plan og 

influensområdet. Vurderingsområdet deles opp i fem delområder – delområde L2 utreder landskaps verdier 

for planområdet og de tilstøtende arealer.  

 

Beliggenhet for delområde L2 beskrives med åsryggen til Andsfjellet som utgjør en markant skogkledt 

landform som avsluttes med en tverrgående rygg i nord. Landoverflaten, som skapes av terreng og 

vegetasjonsdekke, er overordnet enhetlig. Steinbruddene skaper imidlertid tydelige sår i landoverflaten og 

står i sterk visuell kontrast til den ellers enhetlig, grønne åsen. Lavere terrenghøyder og den høye 

vegetasjonen mellom steinbrudd og ferdselsårer har en effektiv visuelt skjermende virkning som begrenser 

synligheten av steinbruddene i lavereliggende områder.  

Fagnotat for KU av fagtema landskap – vedlegg 3. 
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Figur 10. Utsnitt av verdikart for landskap fra fagnotatet – se vedlegg 3. 

 

5.6 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er ikke registrert noen kulturminner i planområdet. 

 

5.7 Naturmangfold 

Det er laget eget fagnotat for KU av fagtema naturressurser inkludert reindrift. 

Teksten under dette punktet er hentet fra egen fagrapport for naturmangfold. Rapporten kan leses i sin 

helhet som vedlegg 3. 
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Skogen rundt bruddkanten, opp fra vegen og i retning Andsfjellet er blandingsskog og består i hovedsak av 

furu med innslag av bjørk med tilhørende bærlyngutforming og åpen fastmark, typisk for regionen. En bekk 

renner inn i planområdet fra Andsfjellet, mens en annen bekk renner langs plangrensen, også med utspring i 

Andsfjellet. Bekkene er små. De to bekkene danner samløp ved plangrensens sørlige grense, like nedstrøms 

bilveg. Flere bekker løper inn i bekken som etter ca. 650 meter løper ut i Målselva like nedstrøms E6. Myra 

drenerer tilsynelatende nordover gjennom en gravd kanal. Vegetasjonsutformingen langs bekkene, særlig 

nedstrøms veg er av rikere utforming med gråor, selje, vierkratt og rogn i tillegg til furu og bjørk. I feltsjiktet ble 

det på befaring registrert rester av høgstauder- og bregneutforming.  

En myrforekomst, ca. 20 daa stor, ligger i en nedsenkning mellom omkringliggende veger og skog. Deler av 

myra er beslaglagt av vegformål og av opparbeidet areal ved steinbruddet (fyllinger). Myra er trolig en 

jordvannsmyr som får nedbør både fra grunnvann og fra overflatevann. På grunn av sur berggrunn (granitt) i 

store deler av myras nedbørsfeltet, samt artsforekomster på og rundt myra, tyder på at myra er fattig. Det 

forekommer en dreneringskanal nord for myra, sør for kryss mellom fylkesveg og veg inn mot bruddet. Mellom 

veg og myr finnes det et belte av tett løvskog hvor arter som selje, rogn og gråor forekommer sammen med 

bjørk og furu. Det finnes et lite åpent vannspeil sør på myra. I den nordlige delen av myra er det tørrere og 

flere furutrær har her fått rotfeste. Myra er her kommet lengre i gjengroingsfasen.  

 

Figur 11. Internveg mellom de to bruddene på Buktamo. Myra nedstrøms vegen ses bak trærne.  

 

Øst for myra forekommer det tett furuskog. Skogen er produktiv og det forekommer skogbruksveger i skogen 

for uttak av tømmer. Like utenfor planområdet finnes det en ospeholtforekomst. Forekomsten er registrert i 

forbindelse med skogbrukets miljøregistreringer i skog-kartlegging og er registrert som nøkkelbiotop av eldre 

lauvsuksesjon.  

Som et resultat av nærliggende avfallsanlegg forekommer det en tett bestand av kråke i området. Det ble 

under befaring på vinteren observert mye dyrespor innenfor planområdet, da spesielt i de lavereliggende 

områdene i skog og på myr. Utover kråke ble det observert ravn og gråtrost, samt spor i snøen etter elg, rev, 

rype, røyskatt, hare og andre smågnagere (mus).  
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I offentlige innsynsløsninger for naturmangfold forekommer det ikke registreringer av naturtyper innenfor eller 

i nærheten av planområdet. I Artsdatabankens Artskart forekommer det enkelte registreringer av arter i og 

rundt planområdet. I NIBIO sin innsynsløsning Kilden forekommer det en MiS-registrering tett inntil 

planområdet.  

Målselva er en nasjonal lakseelv. Elva ligger ca. 370 meter fra planområdet i luftlinje. Bekkene innenfor 

planområdet løper ut i Målselva over ca. 700 meter fra planområdet, like nedstrøms Berg steinbrudd 

(nabosteinbruddet). Det går ikke anadrom fisk opp i bekken fra planområdet.  

 

5.8 Verdi naturmangfold 
Området inngår som leveområde for en rekke arter. Skogen er tilholdssted for en rekke arter både om sommer 

og vinter. Myrområdet medfører produksjon av insekter som er næringskilde for bl.a. fugl. Myra og skogen i 

området er potensielle hekkeområde for en rekke fuglearter og inngår som leveområde for både elg og hare. 

Skogen er tilholdssted for skogsfugl. Fra artsdatabankens artskart finnes det enkelte registreringer fra området 

og nærliggende områder. Flere fuglearter, inkludert rovfugl har tilhold i området.  

Området vurderes å ha noe verdi for naturmangfold. Området vurderes å ha funksjoner for vanlige arter, 

ordinære beiteforhold for hjortedyr og inneha funksjonsområder for vanlige NT-arter (eksempelvis hare).  

 

Figur 12. Oversikt over planområdet, myr og ospeholt.  

 

5.9 Friluftsliv og rekreasjon 

Det er ingenting som tyder at planområdet brukes til friluftsliv og rekreasjon. Den nedre delen av 

planområdet er anleggsvei og steinbrudd, mens den øvre del av området er inngjerdet og domineres av bratt 

terreng.  
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Det kan forekomme alpin skiaktivitet i form av topptur som ekstrem løssnøkjøring nedover Andsfjellet. Ellers 

er det ingen statlig sikre friluftsområde eller andre viktige friluftsområder. 

 

5.10 Naturressurser  

Sweco Norge AS har gjort vurderinger med utgangspunkt i tiltaksbeskrivelse for utvidelse av eksisterende 

brudd og etablering av ny teknisk infrastruktur (asfaltverk, flytting av veg, ol.). Det er gjennomført befaring i 

området i flere omganger. Det har blitt opprettet kontakt med Hjerttind reinbeitedistrikt som har kommet med 

informasjon om områdets verdi for reindriften. Hjerttind reinbeitedistrikts distriktsplan fra 1999 er benyttet som 

grunnlag for beskrivelse av drift. Selv om planen er gammel er den gjeldende inntil ny plan kommer. Regional 

reindriftsmyndighet (Fylkesmannen i Troms) er kontaktet for informasjon og innspill. Det er ellers benyttet 

informasjon fra offentlige innsynsløsninger for jordbruk og reindrift (NIBIO, 2018). Det er gjennomført 

kartlegging av jordkvalitet i Målselv kommune, men de aktuelle områdene innenfor planområdet er inngår ikke 

i denne kartleggingen da det ikke forekommer aktivt jordbruk her. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt.  

 

 Overordnet beskrivelse av reindriften 

Hjerttind reinbeitedistrikt (rbd.) driver reindrift i Troms reinbeiteområde, henholdsvis i Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, 

Salangen, Bardu og Målselv kommuner. Reinbeitedistriktet består av tidligere Fagerfjell-, Hjerttinden- og 

Altevatn rbd.  

Reinbeitedistriktets områder brukes noen år som helårsdistrikter, og andre som sesongbeitedistrikt. 

Helårsdistrikter medfører at reinbeitedistriktet benytter hele områder hele året, mens sesongbeiteområder er 

mer delt mellom de ulike beitene basert på årstider. Terrengformer, beite- og snøforhold har likevel medført et 

system i bruken av distriktet i ulike årstider.  

Vinterbeiter er en minimumsfaktor for reinbeitedistriktet (2010, 1999). Disse beitene er avgjørende for hvor 

mye rein det er forsvarlig å ha i distriktet. Distriktet har vinterbeiter i Altevann og Andsfjell-Fagerfjell. Distriktet 

har iht. distriktsplan (1999) utfordringer med svenske reinbeitedistrikter (samebyer) som beiter i Norge og rundt 

Altevann. Den svenske samebyen Saarivuoma har iht. grensereinbeiteloven tillatelse til beite i Norge mellom 

1. mai og 14. september. Den gamle konvensjonsavtalen mellom Norge og Sverige gikk ut i 2006. Det er laget 

en ny konvensjonsavtale, som ikke er ratifisert av de politiske myndighetene. I Norge er det derfor innført en 

midlertidig Norsk/Svensk reinbeitelov (grensebeiteloven) som brukes i forvaltningsøyemed, og iht. denne har 

Saarivuoma sameby beiterett i det aktuelle tidsrommet. Utfordringene for Hjerttind rbd. kommer bl.a. som en 

følge av beite på sommeren fra svenske dyr, som igjen resulterer i dårligere vinterbeiter for rbd. Vinterbeitene 

ved Andsfjell-Fagerfjell har derfor en viktig funksjon for reinbeitedistriktet og er ansett som minimumsfaktor. I 

perioder der andre beiter låser seg av klimatiske årsaker, er vinterbeitene i området Andsfjell-Fagerfjell sikre 

og benyttes (Ante Johan Oskal, pers. medd.).  

Kalvingsområder er svært verdifulle for reindriften. Disse områdene skal være tidlig snøfrie og ha minimalt 

med inngrep og forstyrrelser. Distriktet har flere kalvingsområder, og skifter på bruken av disse basert på flere 

faktorer, blant annet beite og rovdyr. Andsfjellområdet inngår sammen med flere av de høyereliggende 

områdene innenfor distriktets grenser som kalvingsområde. Videre inngår de lavereliggende dalene rundt som 

vårbeite for okser og simler.  

Sommerbeitene forekommer både i lavereliggende strøk og på høyfjell, avhengig av varme og vekst. 

Sommerbeitene er viktige for reinens vekst, samt for oppsparing av opplagsnæring for vinteren. 

Snøfonnforekomst er viktig i varmen, slik at reinen kan søke mot snø dersom varmen og insektsplagen blir for 

stor. Ingen sommerbeiter er avmerket i offentlige reindriftskart innenfor eller i nærheten av tiltaksområdet. Det 

er heller ikke beskrevet av reinbeitedistriktet i innspill til konsekvensutredning.  
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Høstbeiter er viktige som beiteområder og under parringen. Gode høstbeiter gir utslag for kalvingen på våren. 

Parringsområdene bør samtidig være avskåret fra forstyrrelser. Andsvatn og Andsfjellområdene inngår i de 

senere høstbeitene og i overgangen mot vinterbeiter.  

Flytting mellom årstidsbeiter foregår langs reindriftens flytt-, trekk- og drivingsleier. Disse har eget vern i 

reindriftsloven (§ 22.). Flytting og naturlige trekk er helt nødvendige for å utnytte distriktets naturlige ressurser. 

Tidspunkt/perioder når flyttingen skjer varierer med vær- og beiteforhold. Prosessene styres derfor i stor grad 

av naturlige variasjoner.  

Reinbeitedistriktet har et oppsamlingsområde rundt Andsfjellet. Slike oppsamlingsområder er svært viktige for 

reindriften og fungerer som samlingsområder før flytting til nye beiter eller ved merking eller slakting. 

Oppsamlingsområdet er markert i reindriftskart, og gjennom oppsamlingsområdet er det også markert en 

flyttlei i retning øst-vest. Flyttleien har en sentral funksjon for reinbeitedistriktet.  

 

 

Figur 13.  Oversikt over planområdet og vinterbeiter for reinbeitedistriktet. Kilde: NIBIO Kilden, via ArcGis.  

 

 Verdi reindrift 

Eksisterende brudd og planområde for utvidet brudd og ny infrastruktur på Buktamoen ligger innenfor 

vinterbeiter og høstvinterbeite for Hjerttind rbd. iht. innsynsløsning for reindrift (NIBIO, 2018). Ettersom 

vinterbeiter er en minimumsfaktor for reinbeitedistriktet vektlegges denne ressursen høyt.  

Planområdet ligger videre tett inntil vårbeite- og kalvingsland, flyttlei og oppsamlingsområder for reindrifta. 

Flyttlei øst-vest, er i innsynsløsning markert over Andsfjellet, over 2 kilometer fra plangrense. 

Oppsamlingsområdet på Andfjellet er i innsynsløsning markert ca. 550 meter fra plangrense, mens vårbeite er 

registrert ca. 150 meter fra plangrense. Grensene i de offentlige reindriftskartene er ikke endelige, men 

veiledende.  
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Planområdet ligger tett inntil eksisterende fylkesvei, europaveg og andre industriområder, blant annet Senja 

Avfall og annen bergindustri, noe som medfører at området allerede er sterkt preget av menneskelig påvirkning 

og støykrevende driftsformer.  

Planområdet har stor verdi for reindrift.  

 

 

Figur 14. Oversikt over planområdet og de nærliggende oppsamlingsområdene og flyttlei for reinbeitedistriktet. Kilde: 

NIBIO Kilden, via ArcGis.  

 

 Verdi landbruk 

De delene av planområdet som ikke inngår i dagens brudd er skogkledd, eller består av myr. Det er i NIBIOS 

innsynsløsning registrert areal med dyrkbar jord på myrområdene nedenfor dagens vei inn til bruddet. Dette 

er jord som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrket jord, og som holder 

kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Da forekomstene av dyrkbar jord innenfor planområdet 

hovedsakelig ligger i områder med myr og våtmark er verdien satt til noe, iht. verdikriterier for jordbruk i SVV 

håndbok V712 (tabell 6-29).  

 

5.11 Sosial infrastruktur  

Det er ingen sosial infrastruktur i og i umiddelbar nærhet til planområdet. 
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5.12 Universell utforming 

Området er ikke tilpasset etter prinsipper for universell utforming. Området preges av industri, infrastruktur 

for samferdsels og naturlig gitt landskap. 

 

5.13  Trafikk  

 Dagens situasjon 

Buktamoen steinbrudd ligger i Målselv kommune, omkring 9 kilometer nordøst for Andselv, vist i  

figur 1. I steinbruddet er det de seneste årene er blitt sprengt ut 22 000 – 25 000 m3 fast fjell hvert år. Av 

dette har det blitt 50 000 – 80 000 tonn med kult (22 mm – 110 mm). Dette kjøres i lastebil til Fossmoen for 

produksjon av asfalttilslag, der ett billass veier ca. 30 tonn. I tillegg kjøres det ut 12 000 – 20 000 tonn med 

knust fjell (0 mm – 22 mm), som er restprodukt fra grovknusingen.  

 

Figur 15. Oversikt over lokalisering av Buktamoen steinbrudd (kartkilde: kart.finn.no) 

 Trafikkmengder i dagens situasjon 

Det er hentet trafikkdata fra Statens vegvesens nettside vegkart.no. Her er det oppgitt at fv. 855, 

Karlstadveien, har en trafikkmengde på 2.450 ÅDT med 13 % tungtrafikkandel (TA). ÅDT er en betegnelse 

for den gjennomsnittlige vegtrafikken summert for begge retninger for et døgn. 
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Figur 12: Trafikkmengder år 2018 (kilde: vegkart.no kartkilde: kart.finn.no) 

  



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – PLAN 1924-2017003 SIDE 25 AV 44  

 

F:\Ressurs\Reguleringsplan\Buktamoen steinbrudd 57-8\19242017003\Høringsdokumenter\Høringsutkast planbeskrivelse.docx 
 

 Trafikkulykker siste fem år 2013-2017 

Det har vært to politiregistrerte personskadeulykker på fv. 855 i nærheten av planområdet, vist i  

figur 13. Den ene ulykken var en utforkjøringsulykke med lettere personskade til følge. Det var snø/islagt veg 

ved ulykkestidspunktet i november 2016. Den andre ulykken var en påkjøring bakfra i tilknytning til krysset fv. 

855 X E6. Ulykken førte til lettere personskader, og skjedde i januar 2017. 

 
Figur 13: Politiregistrerte trafikkulykker i perioden 2013-2017. Grønn prikk indikerer ulykke med lettere personskade. 

(kilde: vegkart.no og kartkilde: kart.finn.no) 

 

Det har blitt vurdert i ROS-analysen, utført av Svaar Consult AS, hvorvidt det er sannsynlig at det blir 

kollisjon mellom kjøretøy, og kollisjon kjøretøy og myke trafikanter. Det er da nevnt noen tiltak for å redusere 

ulykkesrisikoen. Disse tiltakene er: tydelig merking med adgang forbudt til området, sikring av adkomstveg 

med skilt og et godt opplyst arbeidsområde. 

 

5.14 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp  

Det er ingen vann- og avløpsledning i planområdet. Nåværende drift ved steinbruddet har ikke behov for slik 

infrastruktur. Forsyning av vann til demping av støvflukt gjøres ved tankvogn.  

Det er utslipp av vann fra sanitæranlegg. I perioder med drift benytte sanitæranlegg med lukket system. 
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 Brann og eksplosjon 

Det er ingen regulerte bygninger i planområdet. I forbindelse med sprenging av fjell lagres ikke sprengstoff 

ved steinbruddet. Det er ingen permanent lagring av drivstoff, kun dagsforsyninger av diesel til 

anleggsmaskiner.  

 

 Ledningsnett 

Det er ingen registrert ledningsnett i planområdet. 

 

5.15 Forurensning  

 Støy/luftkvalitet  

Det er ikke gjort noen målinger av støy og luftkvalitet for dagens steinbrudd.  

Kilder til dagens støy og forurensning er aktiviteter knyttet til utvinning av steinmasser – boring, sprenging, 

pigging og knusing. En del av støyen kommer fra anleggsmaskiner i forbindelse med boring og knusing.  

På en borerigg er det montert støvoppsamler for å minimere støveksponering både for operatør, boreutstyr 

og omkringliggende områder. Reduksjon av støveksponering fra knuseprosess er i perioder uten nedbør og 

tiltak for å dempe støveksponering fra knuseprosess, overrislingsanlegg. Ved normal drift i steinbruddet er 

det ikke utslipp til grunnen. 

 

5.16  Grunnforhold  

Opplysninger om grunnforhold er hentet fra database til NGU. Den viser forhold i området knyttet til jord- og 

flomskred, samt snø- og steinskredområde.  

Informasjon fra NGU viser at deler av dagens steinbrudd og deler av planområdet ligger innenfor 

utløsningsområde for jord og flomskred.  

Det samme gjelder for snø og steinskred. Grunnet det bratte terrenget er snøskred aktuell for hele 

planområdet. Tidligere vurderinger i forbindelse med den gjeldende reguleringsplanen viser at risiko for 

snøras vurderes som svært liten grunnet delvis skogbevokste områder, og ingen indikasjoner på det tidligere 

har gått snøras. 

Risiko for ras blir også ansett som svært minimal. 
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Figur 18. Jord og flomskred 

 

 

Figur 19. Snø- og steinskredområde 
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Figur 20. Snøskred 
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6 Beskrivelse av planforslaget  

6.1 Formål  

Hovedformål i planforslaget er steinbrudd og masseuttak. I tillegg foreslår planen et industriformål som vil 

brukes til asfaltfabrikk. Industri vil etableres inntil det eksiterende steinbruddet, og til dels over dagens 

internvei. Dette er årsaken til at en del av veien foreslås flyttet østover. Det eksisterende veikrysset mellom 

internvei og FV 855 videreføres. Omgivelsene rundt steinbruddet er regulert som vegetasjonsskjerm med 

gjerde. De øvrige områdene er regulert til naturområde eller LNFR. 

 

Figur 21. Plankart 
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6.2 Reguleringsformål/ arealregnskap  

Tabellen nedenfor gir oversikt og reguleringsformålene som inngår i planforslaget iht. pbl. § 12-5 og § 12-6. 

Tabell 5. Formål og arealstørrelse 

REGULERINGSFORMÅL  STØRRELSE (DAA)  

Bebyggelse og anlegg  

Steinbrudd og masseuttak 116,6 

Industri 12 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Veg 1,7 

Kjøreveg  3,7 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 2,1 

Grønnstruktur   

 

Naturområde - grønnstruktur 3,2 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  

 

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

71,4 

Sum  210,7 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming  

Planforslaget er utvidelse av det eksisterende steinbruddet og til dels videreføring av noen av dagens 

løsninger vedtatt gjennom den gjeldende reguleringsplanen. Utvidelsen av steinbruddet åpner også for 

etablering av industriområde – asfaltfabrikk – sør for dagens steinbrudd. Grunnet plassering av industriformål 

foreslår planen å endre form på dagens vei. Veikrysset Karlstadveien FV855 og anleggsveien vil ikke bli 

endret. Frisikt reguleres for å ivare trafikksikkerhet. 

Området øst for anleggsveien settes av til LNFR-område. Mens områder inntil steinbruddet reguleres til 

vegetasjonsskjerm og naturområde. 
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7 Virkning av planforslaget 

7.1 Overordnede planer  

Deler av planområdet er i samsvar med Kommuneplanens arealdel (KPA). De nye planlagte deler av 

steinbruddet foreslås regulert i et område som i KPA er satt av til LNFR-område. Det samme gjelder for den 

del av plan hvor det foreslås ny vei. Konsekvenser av planforslaget er utvidelse av område som i KPA 

betegnes som 19240015 (dagens steinbrudd) på bekostning av LNFR-området som omgir anlegget. 

 

7.2 Eksisterende eiendomsforhold 

Hovedformålene i planforslaget – steinbrudd og industri er regulert på eiendom til Veidekke, gnr./bnr.: 57/30. 

Den nye veien forbi steinbruddet foreslås regulert på eiendom 57/3. innenfor den eiendommen.  

 

7.3 Landskap 

Landskapsutredning vedlegges i sin helhet til planbeskrivelsen og det øvrige planmateriale.  

Deler av utredningen som omfatter tiltakets påvirkning på planområdet refereres til videre i denne teksten: 

Utvidelsen av bruddet ligger i delområdet og det er dermed dette området som blir fysisk påvirket av tiltaket. 

Fra dalsiden, hvorfra det er utsyn mot det store landskapsrommet og dalsidene på motsatt side av Målselva, 

vil utvidelsen ikke tre vesentlig frem fordi bruddet ligger på siden av, og ikke foran synsfeltet. I tillegg 

begrenses innsynet av skog. På grunn omkringliggende terrengformasjoner og vegetasjon, vil utvidelsen 

heller ikke være spesielt synlig i store deler av delområdet for øvrig. Dette gjelder særlig ved ferdsel langs 

Karlstadveien (fv. 855), som ligger tett på steinbruddet, men som på grunn av furuskogen langs veien og 

omkring nedre del av tiltaket, i liten grad står i visuell kontakt med bruddet. Sett fra Målselvsveien (E6) vil 

bruddet være noe synlig, men bruddflaten filtreres gjennom trærne langs veien, og dermed begrenses 

synligheten.  

På grunn av svært begrenset synlighet av tiltaket fra delområdet, vurderes påvirkningsgraden å være noe 

forringet. 

Konklusjonen er at konsekvens for selve planområdet er ubetydelig endring, mens planforslaget vil ha noe 

negative konsekvenser for landskapsbilde i influensområdet. 

 

 Solforhold  

Det stilles ingen krav til solforhold i denne planen og planforslaget vil ikke påvirke omgivelsene rundt. 

 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet. 
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7.5 Naturressurser 

Tema naturressurser er godt beskrevet i eget vedlegg i KU-rapporten. Deler av teksten publiseres i 

planbeskrivelsen. 

Det er lite som tyder på at naturressurser innenfor planområdet har kvaliteter av betydning for jordbruk eller 

skogsbruk.  

Flytting av anleggsvei vil være til et område som domineres av myr, mens utvidelse av steinbruddet vil skje i 

bratt fjellandskap som på grunn av terrengstigning i liten grad er tiltalende for skogsbruk.  

Areal med dyrkbar jord innenfor planområdet vil bli beslaglagt i forbindelse med etablering av ny infrastruktur. 

Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring. Konsekvensgrad settes som ingen.  

Ettersom tiltaket som utredes bl.a. omfatter et åpent brudd, vil det ikke skilles mellom anleggs- og driftsfase i 

denne vurderingen for tema reindrift. Utvidelse av brudd vil gjennomføres over flere år og vil således anses 

som en varig anleggsperiode. 

Inngrep i naturen kan føre til direkte og indirekte tap av områder som er viktige for reindrifta. Direkte tap 

innebærer at areal blir beslaglagt til byggingsformål eller liknende, som medfører at reinen ikke finner beite 

her, eller blir fysisk sperret ute, for eksempel ved at en trekklei stenges. Indirekte tap innebærer inngrep hvor 

aktiviteter eller installasjoner medfører at reinen unngår å bruke arealer eller bruker dem vesentlig mye mindre 

sammenlignet med før inngrepet. Begge former for tap kan gi produksjonsmessige effekter som følge av at 

hele området får nedsatt bæreevne, og at dyrene får nedsatt kondisjon/vekt og redusert kalveproduksjon.  

Virkningene av det planlagte tiltaket, utvidelse av dagens brudd og etablering av ny infrastruktur, vil påvirke 

reindrifta negativt.  

Tabell 7. Omfang og konsekvens for fagtema naturressurser. 

Tema Verdi Påvirkning Konsekvens 

Reindrift Stor Noe forringet - 

Landbruk Noe Ubetydelig endring 0 

Konsekvens for tema naturressurser - 

 

7.6 Universell utforming 

Formålene i planen er knyttet til industrielle formål som steinbrudd og asfaltfabrikk. Områdetvil være tilpasset 

behov for masseutvinning og transport. Området vil ikke være allment tilgjengelig.  

 

7.7 Barn og unges interesser 

Planområdet reguleres ikke til formål hvor barn og unge skal oppholdes seg.  
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7.8 Trafikk 

7.9 Trafikkløsning 

I konsesjonen for eksisterende Buktamoen Steinbrudd er det estimert et årlig uttak på 25 000 m3. Dette er 

det samme som det maksimale årlige uttaket i dag. Driftstidene for steinbruddet er forventet til å være 

hverdager fra kl. 07.00-19.00, og ingen drift i helger eller på helligdager.  

For det nye asfaltverket vil det være sesong fra mai til november, men ingen aktivitet i øvrige måneder. Det 

vil være et gjennomsnittlig uttak fra fabrikken på 50 000 – 60 000 tonn i denne perioden. Normal driftstid i 

sesong er fra klokka 06.00-22.00. I perioder vil det være noe arbeid nattestid. 

 

 
Figur 22. Utklipp fra kommuneplanens arealdel (Målselv kommune, 2012). Rød polygon viser areal regulering til 

råstoffutvinning.  

 

 Trafikk til og fra planområdet 

Steinbruddet vil ha omkring 250 virkedager per år, og asfaltverket ca 150 virkedager per år. 

Trafikkberegninger for dette er vist i tabell 6. Det er tatt høyde for maksimal drift av anlegget.  

LNFR 

AKVAKULTUR 
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Tabell 6: Trafikk til og fra Buktamoen Steinbrudd

 

 

 Generell trafikkvekst på vegene 

Ettersom dette området er utenfor de store byområdene, bør det påregnes generell trafikkvekst på vegnettet. 

Prognosene for trafikkvekst i Troms er hentet fra NTP 2014-2023 som ligger inne i programvaren EFFEKT 

6.6. 

Statens vegvesens håndbok N100 sier at: «For plankryss og avkjørsler er prognoseåret satt til 10 år.» Dette 

medfører at prognoseåret blir år 2028 i dette tilfellet. 

 

 Trafikk på vegnettet i år 2028 

Den beregnede trafikken i år 2028 er vist i figur . Tall er avrundet til nærmeste 100 ÅDT grunnet usikkerhet i 

trafikkprognoser. Økningen fra anlegget på 14 ÅDT inngår i disse tallene. Grunnet forventninger om sterkere 

vekst i tungtrafikken enn i personbiltrafikken for Troms, har alle tre vegene fått høyere tungtrafikkandel (TA). 

 

Figur 23. Beregnet trafikk på vegnettet år 2028 (kartkilde: kart.finn.no) 

Tonn/ pers. Lass Turer per år ÅDT VDT

Kult, 22-110 mm 80 000       2 670 5 340          15 21

Knust fjell, 0-22 mm 20 000       670    1 340          4 5

Ansatte knusere 3               1 500          4 6

Dagens trafikk 3 340 8 180          22 33

Asfaltverk 60 000       2 000 4 000          11 27

Ansatte fabrikk 3               900             2 6

Fremtidig trafikk 5 340 13 080        36 65
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 Krav til sikt i krysset Buktamoen Steinbrudd X fv. 855 Karlstadveien 

Trafikken til og fra Buktamoen steinbrudd vil benytte seg av krysset Buktamoen Steinbrudd X fv. 855 

Karlstadveien, 

 

Figur 4. Bildet av kryss fra 2010 (kilde: google street view) 

Vegklassen for fv. 855 ved krysset vil være «H1 Nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger», da ÅDT < 12 

000 og fartsgrensen er 60 km/t i kryssområdet. Ut i fra dette finner man krav til stoppsikt, som avhenger av 

stigningsforhold og svingradius.  

Statens vegvesen ber om at minst 50 meter av adkomstvegen fra vegkant fv. 855 asfalteres. Dette for å 

hindre tilgrising av kryssområdet. 

 

Figur 27. Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (kilde: Figur E.8 i Statens vegvesens håndbok N100) 
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Tabell 9. Siktkrav i uregulerte T-kryss og forkjørsregulerte T- og X-kryss, L2 (m) (kilde: Tabell E.3 i Statens vegvesens 

håndbok N100) 

 

 

 Oppsummering av trafikk 

Buktamoen steinbrudd har i dag en beregnet trafikkmengde på 22 ÅDT og 33 VDT. Dette er svært små 

trafikkmengder, men grunnet at mesteparten av dette er tungtrafikk er det viktig at trafikksikkerheten blir 

ivaretatt. Det har vært to politirapporterte trafikkulykker med lettere skade de siste 5 årene på fv. 855 ved 

planområdet. Vi ser ingen spesiell risiko for knyttet til utforming av dagens veger og kryss. Fv. 855 har ifølge 

vegkart.no en trafikkmengde på 2.450 ÅDT utenfor planområdet i dagens situasjon. E6 har omkring 4.750 

ÅDT rett øst for planområdet. 

En utvidelse med et asfaltverk innenfor planområdet vil øke trafikken til 36 ÅDT og 65 VDT. Dette er en liten 

vekst sammenlignet med forventet generell vekst de neste 10 år, men det må sørges for at frisikten i 

adkomstkrysset er god nok. Basert på SVV Håndbok N100 er det gitt at frisikten i krysset Buktamoen 

Steinbrudd X fv. 855 Karlstadveien bør være på 75 meter til hver side, og 6 meter inn i sideveien fra midten 

av kjørebanen.  

Statens vegvesen ber om at minst 50 meter av adkomstvegen fra vegkant fv. 855 asfalteres. Dette vil være 

positivt for trafikksikkerheten da det begrenser mengden sand og grus som blir dratt ut i vegbanen. Det bør 

også skiltes adgang forbudt, for å opplyse gående og syklende at dette ikke er en gjennomfartsåre. 

 

7.10 Teknisk infrastruktur 

Det er ikke planlagt tilknytting til offentlig VA-anlegg. 

 

 

8 Forurensning  

 

8.1 Støy og luftkvalitet 

Det er utarbeidet egen fagrapport for støy. Deler av rapporten presenteres i planbeskrivelsen. Støyrapporten 

vedlegger som vedlegg 5. 
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8.1.1.1 Boring  

Boring er en tydelig støykilde med særpreget karakter, men ikke slik at det regnes som støy med 

innhold av rentone, eller impulsstøy. Støyen bør derfor vurderes etter støygrensene uten korreksjon 

for impulsstøy og rentone. 

Støykote for Lden = 50 (gul linje) og Lden = 55 (oransje linje) i 4 m høyde over terreng er vist i vedlegg 5. Dette 
er linjer som viser støynivå for de mest støyutsatte plasseringene av boreriggen innenfor uttaksområdet. Det 
er når boreriggen står uskjermet og i ytterkanten av uttaksområdet støypåvirkningen utenfor tiltaksområdet 
vil være størst. For andre situasjoner der boreriggen står lavere i terrenget, eller skjerma, vil støyen være 
lavere. 

Høyeste støynivå estimeres til bosteder nord for uttaket (Bukta 91 – 107) med Lden = 40 dB ved boring i 
støyutsatte posisjoner i ytterkant av uttaket 

Boring på hverdager (dag og kveld) og lørdager gir ikke støynivå over grenseverdi.  
 

8.1.1.2 Normal drift med uttak av masse og grovknuser 

I denne situasjonen inngår drift uten borerigg/pigging, men med grovknusing og massehåndtering, samt 
utkjøring. Dette vil være den normale driftssituasjonen utenom sesong for asfaltproduksjon. 

Støykote for Lden = 50 (gul linje) og Lden = 55 (oransje linje) i 4 m høyde over terreng er vist i vedlegg 3. Dette 
er linjer som viser støynivået for de mest støyutsatte plasseringene av maskinene i uttaksområdet for de 
ulike etappene. I de fleste situasjoner vil støyutbredelsenvære lavere. 

Høyeste støynivå får bosteder nord for uttaket (Bukta 91 – 107) med Lden = 47 dB ved knusing i støyutsatte 
posisjoner i ytterkant av uttaket. 

Normal drift med knusing i dagperioden på hverdager og lørdager gir ikke støynivå over grenseverdi. 
 

8.1.1.3 Normal drift i dagperioden med finknuser og asfaltverk 

I denne situasjonen inngår normal drift i sesongen for asfaltproduksjon, det vil si massehåndtering, finknuser, 
asfaltverk og utkjøring. 

Støykote for Lden = 50 (gul line) og Lden = 55 (oransje linje) fra normal drift i sesong for asfaltproduksjon er vist 
i vedlegg 4 (vedlegg til støyrapporten). Dette er en linje som viser støynivå for de mest støyutsatte 
plasseringene av maskinene i uttaksområdet. I de fleste situasjoner vil støyutbredingen være lavere. Normal 
drift med finknuser og asfaltverk på hverdager og lørdager gir ikke støynivå over grenseverdi. 
 

8.1.1.4 Asfaltverk i nattperioden 

I perioder kan det være aktuelt med drift av asfaltverket i nattperioden. I denne situasjonen inngår bare de 
prosessene som er nødvendige for drift av asfaltverk, det vil si massehåndtering av råvarer, asfaltverk og 
utkjøring. Det er vurdert en verste situasjon med drift heile natta. 

For arbeid på natt (mellom kl. 23 – 07) blir støygrensa Lnight = 45 dB dimensjonerende. 

Støykote for Lnight = 45 dB fra kontinuerlig drift av asfaltverk i hele nattperioden er vist i vedlegg 5. 
Døgnkontinuerlig produksjon av asfalt gir ikke støynivå over grenseverdi. 
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8.1.1.5 Pigging 

Pigghammer er en impulslydkilde, og en konservativ vurdering tilsier at en må skjerpe støygrensene med 5 
dB. 

Pigging er bare aktuelt i dagperioden på hverdager, og støygrensa Lden = 50 dB for arbeid på hverdager 
mellom kl. 07 – 19 blir styrende. 

Støykote for Lden = 50 dB fra pigging i 4 m høyde over terreng er vist i vedlegg 6. Dette er linje som viser 
støynivå for de mest støyutsatte plasseringene av pigging i uttaksområdet. I de fleste situasjoner vil 
støyutbredelsen være lavere. 

Pigging i dagperioden på hverdager gir ikke støynivå over grenseverdi. Støy fra pigging er svært sjenerende 
og selv om pigging i uskjerma posisjoner ikke gir støynivå over grenseverdi bør pigging bare utføres i godt 
skjerma posisjoner. 
 

8.1.1.6 Reflektert støy 

Ved uttak i fast fjell vil bruddkanter kunne gi lydrefleksjoner. Reflektert støy fra uttakskantene vil i hovedsak 
gå oppover og over nærliggende bosteder. Refleksjoner fra bruddkanter i fast fjell bak knuser kan gi redusert 
effekt av eventuelle skjermingsvoller. Det er tatt hensyn til lydrefleksjon fra bruddkanter. 
 

8.1.1.7 Konklusjon 

Uttak som planlagt i ny detaljreguleringsplan vil kunne drives som planlagt alle hverdager i tidsrommet fra kl. 
07 – 23. Om ønskelig kan en og ha normal drift i dagperioden på lørdager. Opplasting og utkjøring av masse 
og asfalt kan gjøres uten begrensinger. 

Generelle krav om skjerming mot innsyn gjelder. 

Asfaltverk kan drives kontinuerlig om dette er nødvendig. 

Pigging bør skje i skjermede posisjoner. Selv om pigging kan tillates i kveldsperioden hverdager og lørdager 
bør dette unngås. 
 

8.1.1.8 Avbøtende tiltak 

Selv om avstand til bosteder er tilstrekkelig (ca. 750 m), og beregningene ikke gir overskridelser, er det et 

generelt krav i forurensingsforskriften at en skal benytte beste tilgjengelige teknologi, og sjenanse for 

området rundt skal reduseres så mye som mulig. Masseuttak skal plasseres slik at terreng og bruddkanter i 

størst mulig grad skjermer aktivitetene i uttaket og hindrer direkte innsyn. Det er i beregningene ikke inkludert 

støyavbøtende tiltak. Eventuell effekt av disse vil redusere støynivået ytterligere. 

 

8.2 Støv 

Det er utarbeidet egen fagrapport for støv. Store deler av rapporten presenteres i planbeskrivelsen, mens 

hele fagrapporten kan leses i sin helhet som vedlegg 6. 

Vurdering av støvmengden som generes av tiltaket, spredning av støv, og hvorvidt noen berøres av tiltaket 

er gjort med bakgrunn i antatt drift for masseuttaket, meteorologiske data, topografi, og avstand til naboer. 
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 Støv fra planlagt virksomhet 

Støv fra den planlagte virksomheten vil kunne oppstå ved: 

 Sprengning av masser 

 Boring og graving med gravemaskin 

 Flytting av masser med hjullaster 

 Knusing (fin og grov) 

 Mellomlagring 

 Støvholdig avgass fra tørketrommel til asfaltverk 

 Oppvirvling og resuspensjon av støv under vegtransport av produktet (asfalt) ut av 

planområdet (via hjul og vindindusert av lastebilene) 

Et døgn med full drift vil være fra kl. 7.00-19.00. Det kan i perioder være aktuelt med drift hele døgnet. 

 Topografi og meteorologi 

Planområdet ligger på den østlige flanken av Andsfjellet, og terrenget stiger bratt oppover i vestlig retning. 

Øst for planområdet ligger dalen til Målselva, der terrenget er relativt flatt. Øst for Målselva er terrenget 

kupert. Da det ikke foreligger værdata fra dette området er værdata hentet fra Bardufoss, som ligger cirka 

8 km mot sør. Vindretning og vindhastighet påvirkes blant annet av landskapet og det kan derfor være store 

lokale forskjeller. Den dominerende vindretning på Bardufoss er fra vest (se Figur 5). Vest fra Bardufoss 

ligger Andsvatnet i en dal. Derimot, i Buktamoan, vil Andsfjellet påvirke vindforholdene, slik at en vestlig 

vindretning vil være mindre hyppig. Målselvdalen kan forventes å skape en sterkere nord/sør komponent til 

vindretningen. Vindhastigheten varierer for det meste mellom flau vind og frisk bris. 

 
Figur 5: Vindrose for værstasjon på Bardufoss (www.eklima.no)  

En oversikt over hyppighet for tørt vær, uttrykt som døgn uten nedbør, vises i Figur 6. Det viser betydelig 

årlige variasjoner, særlig i vintermånedene. Januar og desember inkluderer både de tørreste og de våteste 

http://www.eklima.no/
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måneder over de siste seks årene. Ellers har de fleste periodene med tørt vær forekommet i, mai, juli eller 

oktober. 

 
Figur 6: Antall døgn per måned uten nedbør over de siste 6 år for værstasjon på Bardufoss (www.eklima.no)  

 

 Vurdering 

Støv er et velkjent problem for mange naboer av grus- og pukkverk. I hvilken grad Buktamoen steinbrudd vil 

berøre naboer vil være avhengig av flere faktorer, og sannsynligvis variere etter aktivitet, støvdempende 

tiltak og værforhold. Aktiviteter som medfører flytting og oppvirvling av masser, samt knusing, forventes å 

genere mest støv. Vindforhold og nedbørsmengde, samt topografi og utslippsmengde er av betydning for 

spredning av støvet. De mest ugunstige forholdene for generering av støv er sterk vind i tørt vær. 

Etter forurensningsforskriften §30-5, vurderes støvnedfall ved nærmeste nabo, eller annen nabo som 

eventuelt blir mer utsatt. Nabo defineres jf. §30-1 som «omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager». Dette som regel gjelder innen 500 m fra potensielt 

støvgenerende virksomhet. 

Nærmeste nabo, etter definisjon i §30-1 og §30-5, er utleiehytter som ligger cirka 400 m vest for 

planområdet. Annen nabo som eventuelt blir mer utsatt identifiseres som boligområdet Bukta 91 - 107, cirka 

750 m nord for planområdet.  

Det er vanskelig å trekke frem konklusjon om vindretning, grunnet at terrengform i planområdet er vesentlig 

forskjellig fra det ved nærmeste målestasjon. På tørre dager med vinddrag fra vest og stor aktivitet i bruddet, 

vil støvet kunne fraktes mot utleiehytter. Ved vinddrag fra sør, vil støvet kunne fraktes mot Bukta 

boligområde, selv om støvulempe anses som mindre sannsynlig ved denne avstanden (750 m).  

Vest for tiltaksområdet stiger terreng bratt opp mot Andsfjellet. Fjellområdet blir i tillegg skjermet fra 

masseuttak og knusing av bruddkant. Frakting av mengde med støv oppover som er stor nok til å negativt 

påvirke kvaliteten til beitemark anses som mindre sannsynlig. Dermed vurderes risikoen for støvulempe i 

http://www.eklima.no/
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Andsfjellet reinbeiteområde som lavt. Det kan ikke utelukkes risiko for støvnedfall på fjellsiden i umiddelbar 

nærhet av anlegget, men på denne avstanden anses det at støynivået, heller enn støv, vil være avgjørende 

når det gjelde påvirkning på beiting.  

Støv fra virksomheten til naboene vil også kunne merkes ved vegtransport, særlig på tørre dager med full 

drift. Hvor mye støv vegtransport medfører er avhengig av en rekke faktorer, eksempelvis om vegen er 

asfaltert eller ikke, om det ligger mye løs pukk/grus i veibanen, og hvor fuktig veibanen er. 

Støv kan forekomme under lagring, men i mindre grad. Dette gjelder særlig dersom steinen inneholder mye 

fine partikler og under tørre dager med mye vind. 

Forurensningsforskriften §24-5 setter grense på utslipp av støv i avgass fra asfaltverk. Så lenge som dette er 

overholdt, anses støvulempe tilknyttet asfaltanlegg å være mindre sannsynlig.  

 Avbøtende tiltak og krav om målinger 

Dersom virksomheten følger anbefalinger om støyskjerming av knuseverket i Swecos støyrapport, vil dette 

på et generelt grunnlag redusere støvflukt. Dette innebærer blant annet at stasjonære anlegg skal anlegges 

slik at terrenget og bruddkanten, samt vegetasjon, i størst mulig grad vil skjerme aktivitetene i bruddet og 

hindre direkte innsyn fra naboer. Slik støyskjerming vil i tillegg hindre støvflukt mot naboer. I tillegg kan stein 

som mellomlagres i området deponeres, om mulig, i voll som skjermer knuseanlegget og begrense støvflukt 

Støvdempende tiltak som må vurderes er tildekking eller vanning av massene ved masseuttak, transport og 

mellomlagring.  

Med hjemmel i Forurensningsforskriften §30-5, må mineralsk andel nedfallsstøv måles ved nærmeste nabo. 

Dette gjelder i utgangspunkt innen 500 m fra virksomhet, men Fylkesmannen kan bestemme at også 

virksomheter med mer enn 500 m til nærmeste nabo skal foreta støvnedfallsmålinger. 

Da avstanden til nærmeste nabo er under 500 m er virksomheten pliktig til å gjennomføre målinger av 

støvnedfall i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30. Målingene skal gjøres etter Norsk Standard, NS 

4852:2010 og skal som et minimum gjennomføres hos nærmeste nabo. Ved overskridelse av grenseverdien 

for støvnedfall satt i forurensningsforskriften kapittel 30, vil virksomheten være pliktig til å gjennomføre tiltak 

for å redusere støvmengden. Dersom det blir pålagt å gjennomføre støvnedfallsmålinger vil dette kun være 

aktuelt i de perioder hvor det vil være støvgenererende virksomhet i masseuttaket. 

 Konklusjon  

Nærmeste nabo, etter definisjon i §30-1 og §30-5, er utleiehytter som ligger cirka 400 m vest for 

planområdet. Annen nabo som eventuelt blir mer utsatt identifiseres som boligområdet Bukta 91 - 107, cirka 

750 m nord for planområdet.  

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 30 kan Fylkesmannen stille krav til etablering av måleprogram 

for støvnedfall. 

 

9 Naturmangfold 

Tema grunnforhold er godt beskrevet i eget vedlegg i KU-rapport, vedlegg 3. Deler av teksten publiseres i 

planbeskrivelsen.  

Tre vannforekomster inngår i tilknytning til tiltaksområdet. De berørte vannforekomstene ligger innenfor 

vannområde Bardu-Målselv. I regional forvaltningsplan for vannregion Troms (2016-2021) er det ikke 

identifisert noen risiko for at vannforekomstene ikke skal oppnå miljømål satt i vannforskriften innen 2021 uten 
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tiltak. Ingen av vannforekomstene er kategorisert som sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Ingen av 

vannforekomstene inngår i regionalt overvåkningsprogram for vannregion Troms 2016-2021. 

 

Tabell 10. Fra oversiktstabell over alle overflateforekomster i vannregion Troms per 04.11.2015. 

Vannforekomst Navn Risiko Økologisk 

tilstand eller 

potensial 

Økologisk 

miljømål 

196-447-R Bekker 

Andslimoen- 

Rossvoll 

Ingen God tilstand God tilstand 

196-274-R Nedre Målselv Ingen Svært god 

tilstand 

God tilstand 

196-275-R Nedre Målselv Ingen Moderat tilstand God tilstand 

 

Grunnvannet i området Olsborg i vannområde Bardu-Målselv har iht. vann-netts vannportalen dårlig kjemisk 
tilstand. Grunnvannet er hovedsakelig negativt påvirket av utslipp fra industrier (gamle fyllinger) og antas å 
være forurenset i lang tid fremover. Det forekommer også utslipp fra Olsborg renseanlegg.  
 
Det er gjort beregninger av avrenning fra dagens steinbrudd ved Buktamo. Beregningene er kun foretatt for 
det aktuelle steinbruddet og inkluderer ikke nabosteinbruddet hvor det også vil forekomme avrenning. Felt 
som drenerer til reguleringsplanområdet er på 0,98 km2. 
 

 Konsekvens 

Tiltaket vil medføre beslag av natur, da hovedsakelig skog og myrforekomst. Arealbeslagene vil bli 

permanente.  

De største arealbeslagene vil forekomme i blandingsskog rundt eksisterende bruddkant. For planlagte beslag 

i forbindelse med utvidelse av brudd, vil beslagene være ikke reverserbare da grunnmasser tas ut.  

Den planlagte utvidelse og drift av steinbrudd, med opp til uttak av 25 000 m3 i året, og anleggelse og drift av 

asfaltfabrikk vil medføre en marginal utvidelse av støy sammenliknet med dagens drift. Tiltaket vil medføre økt 

menneskelig tilstedeværelse i anleggsområdet, da med tanke på drift av brudd og asfaltfabrikk. Transport ut 

fra området antas å bli noe større etter at asfaltfabrikk er bygget. Noe økning av støy og økt menneskelig 

tilstedeværelse vil påvirke tilstedeværelse av arter og spesielt arter som er var på menneskelig tilstedeværelse 

gjennom driftsperioden.  

Anleggelse av ny vei vil beslaglegge myrareal. Inngrep i myr er utfordrende da myra er et spesielt sårbart 

økosystem, og inngrep i myr medfører i tillegg til reduksjon av myrareal også endring av myras hydrologiske 

forhold, som kan medføre drenering av myr og gjengroing. Spesielt er det utfordrende at den nye veien er 

planlagt nært det åpne vannspeilet på myra.  

Ved sprengning av fjell og knusing av stein dannes det store mengder finpartikler (finstoff) som er et avfalls-

/restprodukt, og derfor må håndteres. Avrenning fra drifts- og uttaksområdet fra steinbruddet medfører 

transport av finstoff som kan gi blakking og tilslamming av vannforekomster. Det vil være naturlig å tro at dette 

forekommer ved dagens brudd. Med utvidelse av brudd vil denne formen for forurensning fortsette og 

spredning er avhengig av nedbør som renner inn i området, samt vann tilført i forbindelse med 

sprengningsarbeider (støvreduserende tiltak).  
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Det er beregnet en avrenning fra steinbruddet på 0,9 m3/s. Beregningen er foretatt basert på nedbørsdata fra 

IVF-kurver for Bardufoss SN 89350. Det er valgt å benytte data for 2-års flom. Spesifikk avrenning er 52,1 l/s/ 

ha. 

Gjennomsnittlige overvannsmengder fra steinbruddet er beregnet med en regnhendelse på 30 min/25 års 

gjentaksintervall. Benyttes NIFs formelverk for flomberegning i små felt gir dette en avrenning på 0,21 m3/s for 

en flom med 2-års gjentaksintervall.  

I flomsituasjoner er vannføringen i Målselva meget stor. Det er vannføringsmålinger ved Målselvfossen. Denne 

vannføringsmåling-stasjonen dekker ca. halve nedbørsfeltet for elva ned til Buktamo. En flom med 2 års 

gjentaksintervall ved Målselvfossen er på ca. 600 m3/s. Dette betyr at en flom med dette gjentaksintervallet vil 

være på over 1000 m3/s ved Buktamo. Dette betyr at tilsig fra steinbruddet vil være mindre enn 0,1 %, og 

dermed bli kraftig fortynnet. I forhold til dagens situasjon vil ikke tilsig fra steinbruddet økes i særlig stor grad.  

Asfaltverk kan påvirke omgivelsene negativt med støv, støy og sjenerende lukt ved produksjon. I tillegg 

forekommer fare for forurensning til grunn og vassdrag. Asfaltverk reguleres etter forurensningsloven. 

Forurensningsmyndighetene setter grenser for hvor mye det kan forurenses. Det forutsettes at det etableres 

sandfang og oljeutskiller for å sikre mot akuttutslipp av olje, søl og liknende.  

Noe økt støy, økt beslag av natur og etablering av vei på myr vil forringe naturmangfoldet i området. Avrenning 

til Målselv vil være svært begrenset. Avbøtende tiltak vil redusere potensialet for avrenning. Asfaltverk 

reguleres etter forurensningslovverket og krever egne søknader. Det forutsettes at det ikke forekommer utslipp 

til grunn eller resipient i forbindelse med asfaltverket.  

Samlet vil det forekomme noe miljøskade i området.  

 

Tabell 11. Omfang og konsekvens for fagtema naturmangfold. 

Tema Verdi Påvirkning Konsekvens 

Naturmangfold Noe Forringet - 

Konsekvens for tema naturressurser - 

 Avbøtende tiltak 

 Beslag av myr bør i størst mulig grad unngås. Ny veg bør forsøkes anlegges tettere inntil 

eksisterende veg.  

 Ved anleggelse av ny veg foreslås det å bruke tette masser ut mot myr. Dette for å unngå at vegen 

med skråninger får en drenerende effekt på myra.  

 For å redusere avrenning fra utvidet steinbrudd foreslås det å lages en dreneringsgrøft oppe i 

terrenget slik at rent vann fra nedbørsfeltet holdes utenom selve steinbruddet. Dette vil i stor grad 

redusere vannmengder som må håndteres.  

 Det kan med fordel bygges et sedimenteringsbasseng for å sedimentere finstoff fra steinbruddet. 

Sedimenteringsbassenget bør dimensjoneres for vannmengder tilsvarene midlere tilsig til anlegget, 

ca. 6 l/s. Det anbefales at utløpet fra sedimenteringsbassenget ledes til bekkefar mot sør på 

østsiden av eksisterende internvei.  

 For etablering av asfaltverk vises det til gjeldende regler og lovverk og det skal iht. til disse sikres at 

det ikke forekommer utslipp eller annen forurensning til grunn eller vann. 
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10 Oppsummering av risiko- og sårbarhetsvurdering 

Kort oppsummering av hovedpunktene i utarbeidet risiko- og sårbarhetsvurdering avdekker uønskede 

hendelser knyttet til: 

 Skred: Snøskred og sørpeskred, og steinsprang/steinskred 

 Ulykke med faglige stoffer, brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatte stoffer, ulykke med eksplosiver 

 Støy 

 Støv 

 Ødeleggelse eller forurensning av vannforsyning og forurensning i grunnen 
 
For flere av temaene er det ikke nødvendig med avbøtende tiltak: 

 Skred: Snøskred og sørpeskred, og steinsprang/steinskred 

 Ulykke med farlige stoffer, brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatte stoffer, ulykke med eksplosiver 
 
Avbøtende tiltak for støy er at pigging bør skje i skjermede posisjoner, og denne aktiviteten bør unngås på 
kveldstid og lørdager. 

Det foreslås avbøtende tiltak for de andre temaene. Det foreslås at Fylkesmannen avgjør i egen behandling 
om det skal stilles krav om måleprogram for støvnedfall.  

Når det gjelder ødeleggelse eller forurensning av vannforsyning og forurensning i grunnen vil det etableres 
sandfang og oljeutskiller for å sikre mot akuttutslipp av olje, søl og liknende.  

  

 

11 Oppsummering av konsekvensutredning 

Det vurderes i konsekvensutredning for utvidelse av Buktamoen steinbrudd og anleggelse av asfaltfabrikk at 

tiltaket vil medføre noe miljøskade for fagtema landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser. Samlet 

vurderes tiltaket å medføre noe negativ konsekvens. Konsekvensgrad kan reduseres ved avbøtende tiltak.  

Tabell 12. Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser.  

Tema Konsekvens 

Landskapsbilde - (noe miljøskade) 

Naturmangfold - (noe miljøskade) 

Naturressurser - (noe miljøskade) 

                                                                

 

 


