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Sammendrag 
Veidekke Industri AS har satt i gang planarbeid for å regulere utvidelse av 
Buktamoen/Takholmsbukt steinbrudd og etablering av asfaltverk. Reguleringsplanen 
utløser krav om konsekvensutredning.  

Denne konsekvensutredningen belyser ikke-prissatte konsekvenser etter krav fra fastsatt 
planprogram Reguleringsplan for Buktamoen steinbrudd (2018). 

Tiltaket, utvidelse av steinbruddet og etablering av asfaltfabrikk, vil gi liten negativ 
konsekvens for landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser.  
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1 Innledning 
Planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal ha en særskilt beskrivelse 
av konsekvenser. Dette følger av plan- og bygningsloven § 4-2, andre ledd og forskrift om 
konsekvensutredning.  

Formålet med konsekvensutredning er få en oversikt over hvilke vesentlige virkninger en 
utvikling i tråd med planforslaget kan gi for miljø og samfunn. Disse virkningene vil da være 
kjent både under utarbeidelse av planforslaget og når det fattes vedtak om planen.  

Denne kunnskapen skal legges til grunn for utformingen av tiltaket. Aktuelle 
utredningstemaer er derfor de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og 
samfunn.  

1.1 Bakgrunn og formål med prosjektet 

Veidekke Industri AS planlegger utvidelse av eksisterende steinbrudd i Takholmbukt ved 
Buktamo i Målselv kommune, heretter kalt Buktamoen steinbrudd. Det eksisterende 
steinbruddet ble regulert i 2014, men etterspørselen etter råvarer for asfaltproduksjon har 
økt og det ønskes derfor å utvide dagens brudd. Reguleringen åpner også for etablering 
av asfaltverk (fabrikk) innenfor steinbruddets areal, slik at avstand mellom råvarer og 
produksjon reduseres iht. dagens situasjon hvor råvarene kjøres til Fossmoen asfaltfabrikk. 
Grunnet etablering av asfaltfabrikk foreslås det at en del av dagens veisystem inn mot 
brudd og inn til nabobruddet (Berg steinbrudd) flyttes/endres.  

Utvidelse av steinbruddet foreslås i et område som i dag er regulert til LNF-R formål i 
kommuneplanens arealdel. Størrelsen på reguleringsplanen er ca. 200 daa. Planen 
omfattes derfor av krav om konsekvensutredning etter vedlegg 1. punkt 19 «uttak av 
malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 daa samlet 
overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse, eller uttak av 
torv på et område større enn 200 daa. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2 a.» 

1.2 Metode og utredningskrav fra planprogram 

Utredningene gjennomføres med utgangspunkt i metode beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018). Ettersom utvidelse av brudd og drift av 
asfaltfabrikk er pågående arbeid vurderes konsekvenser hovedsakelig for anleggsfasen.  

Konsekvensutredningen fremmes sammen med reguleringsplanen som et planforslag for 
Målselv kommune. Det er kommunen som tar stilling til forslaget og har den endelige 
vedtaksmyndigheten i planprosessen.  

Planprogrammet (vedtatt av Målselv kommune, 2018) legger opp til konsekvensutredning 
av seks tema: trafikk, naturmangfold, landbruk og reindrift (naturresurser), vann og avløp 
og forurensning. Utredningene vil belyse tålegrense og foreslå avbøtende tiltak der dette 
er formålstjenlig. Prissatte konsekvenser som trafikk og vann og avløp presenteres i 
planforslaget. Ikke-prissatte konsekvenser presenteres i denne konsekvensutredningen.  
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2 Tiltak og referansealternativ 

2.1 Planområde og influensområde 

Planområdet omfatter det totale området som er direkte knyttet til tiltaket og er felles for de 
ulike fagene i konsekvensutredningen. Tiltaket vil imidlertid også ha virkning utover 
planområdet. Dette området benevnes influensområde og vil være forskjellige for de ulike 
fagene i konsekvensutredningen. 

Planområdet omfatter krysset E6/Fv.855, driftvei til brudd, dagens steinbrudd, og området 
rundt eksisterende steinbrudd, hovedsakelig skog og myr. Planområdet er ca. 200 daa 
stort.  

 

 
Figur 2-1 Utklipp fra planforslaget for Buktamoen steinbrudd som viser plangrense og 
reguleringsformål.  

Terrenget i planområdet er kupert og dels bratt fra driftsvei opp mot Andsfjellet. Nedenfor 
driftvei (som går forbi dagens brudd og mot nabobrudd) er terrenget relativt flatt og omfatter 
bl.a. skog og myrforekomst. Planområdet strekker seg fra ca. kote 33 til kote 140. Det 
eksisterer flere fukt/bekkedrag innenfor og i nærheten av planområdet. To bekker sør i 
planområdet drenerer mot Målselva. Området er preget av menneskelige inngrep som 
steinbrudd, tipp, mellomlager for steinmasser og eksisterende veinett. Det er ingen 
bebyggelse innenfor planområdet. Nærmeste bygning tilhører Senja avfall (avfallsmottak) 
på motsatt side av Fv. 855. 
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2.2 Tiltaket 

I en konsekvensutredning representerer tiltaket den årsaken som utredes. Konsekvensen 
er virkningen av dette tiltaket. Tiltaket ligger til grunn for fagtemaene som utredes. I denne 
utredningen foreligger det ett alternativ.  

Tiltaket som utredes er presisert i planforslag med plankart og reguleringsbestemmelser, 
og omfatter utvidelse av eksisterende brudd fra ca. kote 65 til kote ca.129, anleggelse av 
asfaltfabrikk og ny vei forbi steinbrudd og asfaltverk. Omkring steinbruddet, mot skogen i 
sør, nord og vest, bygges det en vegetasjonsskjerm. Arealet vest for avkjøringen til 
steinbrudd settes av til naturområde-grønnstruktur. Området øst for internveien avsettes til 
LNFR (se figur 2-1).  

Steinbruddet utvides til ca. 115 daa. Det reguleres for drift i 50 år, med uttak av 20 000 – 
25 000 m3 fjell/stein hvert år. Det er planlagt drift i uttaket hele året. Driften følger en syklus 
hvor det bores og knuses om våren og høsten og finknuses om sommeren (sesong for 
asfaltproduksjon). Støyproduksjon vil økes marginalt i forhold til dagens anlegg, som følge 
av utvidelse og drift av anlegget og drift av asfaltfabrikk.  

Det eksisterende steinbruddet ble regulert i 2014, men etterspørsel etter råvarer for 
asfaltverk har økt og det ønskes derfor å utvide dagens brudd. Regulering åpner for 
etablering av asfaltfabrikk innenfor steinbruddets areal, slik at avstand mellom råvarer og 
produksjon reduseres.  

2.3 Referansealternativ 

Referansealternativet er sammenlikningsgrunnlaget for det utredete alternativet. Det betyr 
at referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensen av det omsøkte 
alternativet (utvidelse av steinbrudd) illustrerer dermed hvor mye alternativet avviker fra 
referansesituasjonen.  

Referansealternativet representerer dagens situasjon i planområdet. I tillegg medregnes 
den utviklingen som forventes fremover i planområdet uten at det gjennomføres tiltak.  

For dette planarbeidet omfatter referansealternativet videre drift etter reguleringsplan 
(2014). Det finnes ingen andre reguleringsplaner eller pågående planprosesser innenfor 
det definerte planområdet.  

3 Ikke-prissatte konsekvenser 

3.1 Landskapsbilde 

3.1.1 Definisjon av fagtema og influensområde 

I henhold til Statens vegvesens håndbok V712 omhandler fagtema landskapsbilde 
«landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves som fysisk 
form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskapet til det uberørte 
naturlandskap.»  
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I motsetning til de andre ikke-prissatte fagtemaene som representerer landskap på ulike 
måter, representerer fagtema landskapsbilde det romlige og visuelle landskapet (V712, 
2018).  

I henhold til planprogrammet skal følgende momenter utredes: 

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 å i minst mulig grad vise inngrep i 
landskapet.  
 

Metode 

Landskapsbildets verdi vurderes ut fra hvor tydelig denne karakter fremstår og hvor godt 
det formidler lesbarheten av naturgitte og kulturskapte sammenhenger og utviklingsforløp 
i området. 

Utredningsmetoden forankres i Statens vegvesens håndbok V712. Området befares og 
betraktes med henblikk på verdikriteriene som er omtalt over. Området deles deretter inn i 
enhetlige delområder som gis en verdi etter en standardisert skala. Delområdene tegnes 
inn på verdikart. I tillegg til delområdene kan det angis soner eller forbindelser på tvers av 
områdene med særlige verdier. Verdien av de visuelle kvalitetene i de enkelte delområdene 
settes på bakgrunn av en kategorisering av landskapets karaktertrekk og betydningen av 
disse i den gitte situasjonen.  

Tiltakets påvirkning vurderes med de samme kriteriene som landskapets verdi. Det skal 
argumenteres for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil påvirke 
landskapsverdiene i utredningsområdet. Omfangsvurderingen gjøres med utgangspunkt i 
alternativenes lokalisering, dimensjon, skala og overflate. 

Basert på sammenstillingen av delområdenes verdi og tiltakets påvirkning, utledes 
konsekvensen av tiltaket. Konsekvensen beskrives og begrunnes samlet for tiltaket som 
helhet. 

Influensområde 

Planområdet omfatter det totale området som er direkte knyttet til tiltaket og er felles for de 
ulike fagene i konsekvensutredningen. Tiltaket vil imidlertid også ha virkning utover 
planområdet. Dette området benevnes influensområde og vil være forskjellig for de ulike 
fagene i konsekvensutredningen. Med influensområde menes i denne sammenhengen det 
området som blir visuelt berørt av det planlagte tiltaket.  

Påvirkningen av tiltaket for fagtema landskap er knyttet til bruddets synlighet. 
Influensområdet er dermed særlig viktig i vurderingen av denne typen tiltak som utredes 
her. 
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Kunnskapsgrunnlag 

Følgende kilder er benyttet: 

• Miljødirektoratet: http://kart.naturbase.no/  

• NIBIO Kilden: http://kilden.skogoglandskap.no 

• Befaring utført 31.10.2018 

• Kart og ortofoto: Norgeskart.no, google.maps.com. 

• Tiltaket presentert gjennom plankart og bestemmelser (Sweco, januar 2019). 

Usikkerheter knyttet til tiltaket 

Det er knyttet noe usikkerhet rundt tiltakets visuelle nær- og fjernvirkning fordi steinbruddets 
utforming avhenger av fjellets kvalitet. Denne kunnskapen erverves underveis etter hvert 
som det tas ut masser fra bruddet. Det er dermed usikkert hva slags endelig utforming 
bruddet vil få.  

Reguleringsplanen og tilhørende illustrasjonsmateriale er også begrenset i hvordan 
bruddet skal tilpasses terrenget, samt hvilke eventuelle skredsikringstiltak som gjøres, og 
beplantning som etableres.  

Usikkerheter knyttet til datagrunnlaget 

Befaring ble utført i slutten av oktober etter løvfall. Dette gir en annen situasjon med større 
synlighet enn i vekstsesongen, noe som styrker vurderingene. Som det fremgår av enkelte 
av bildene var været grått og sikten etter hvert dårlig. Det er imidlertid tvilsomt at dette har 
hatt en reell påvirkning på vurderingene. 

3.1.2 Landskapsbildets verdi 

Generelle trekk ved plan- og influensområdet 

Planområdet ligger ved Buktmoen, langs foten av Andsfjellet (652 moh.). Dalsiden mot øst 
danner en skogkledd helling som blir brutt av steinbruddene Buktamoen og Berg. 
Influensområdet omfatter Buktmoen og den skogkledde dalsiden på vestsiden av Målselva, 
men omfatter i tillegg et større område på østsiden av Målselva: Moen og Moalia med 
jordbruksmark og med bebyggelse langs Mellombygdveien (fv. 854), Olsborg med 
jordbruksmark og ulik type bebyggelse, samt boligområdet Takelvlia. I tillegg utgjør 
Målselvas meandrerende forløp en særlig viktig landskapskomponent. Samlet danner 
influensområdet utsnittet av en tydelig U-dal, hvor den relativt flate dalbunnen flankeres 
med store åsdrag og lett kupert viddelandskap, som er karakteristisk for 
landskapsregionen. 

Delområde L1 Målselva 

Kategori Omtale Betydning 
Topografiske 
hovedformer 

Elva ligger som et bredt bånd og utgjør en svært viktig 
komponent i bunnen i den U-formede dalen. 

Svært viktig 

http://kart.naturbase.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/
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Romlige 
egenskaper 

Elva med sideområder ligger senket ned i terrenget og 
tydeliggjør det langstrakte landskapsrommet som dalen 
utgjør. Samtidig skaper nedsenkningen et selvstendig, 
lokalt elverom. Vegetasjonsfelt langs elva forsterker stedvis 
dette langstrakte landskapsrommet og begrenser samme 
steder visuell forbindelse mellom elverommet og 
omgivelsene.  

Viktig 

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Vannflatens kontinuerlige bevegelse skaper et visuelt 
uttrykk i stadig endring, og på denne måten synliggjøres 
naturens kretsløp svært tydelig.  

Viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Elven utgjør i seg selv et nøkkelelement og er et 
overordnet, sterkt landskapelig karaktertrekk. 

Viktig 

Vegetasjon Elvas randsoner veksler mellom åpne og tett vegeterte 
elvebredder. 

Viktig 

Arealbruk Elv med sideområder. Mindre viktig 

Byform og 
arkitektur 

Ikke relevant. Ubetydelig 

Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Ikke relevant. Ubetydelig 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

To broer krysser elva i det aktuelle området, men uten at 
den visuelle kontinuiteten i elveløpet forstyrres i særlig 
grad.  

Lite viktig 

Målselva ligger som et bredt bånd, og sammen med randsoner utgjør elva et overordnet, 
landskapelig karaktertrekk. Elveleiet ligger noe senket ned i terrenget og tydeliggjør det 
overordnede, dalens langstrakte landskapsrom. Samtidig skaper nedsenkningen et selvstendig, 
lokalt elverom. Vegetasjonsfelt langs elva forsterker stedvis dette lokale landskapsrommet og 
begrenser samme steder visuell forbindelse mellom elverommet og omgivelsene. Dagens 
steinbrudd er kun synlig i delområdets ytterpunkter. Det vil si at sekvensen av elveløpet som ligger 
nærmest Buktamoen steinbrudd, ikke står i visuell forbindelse med steinbruddet. Elva, med 
vannflatens kontinuerlige bevegelse, synliggjør både naturens kretsløp svært tydelig og naturens 
langsiktige prosesser for landforming, noe som er et viktig bidrag til delområdets verdi. 

Samlet vurderes delområdet å ha stor verdi.  
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Figur 3-1 Sammenhengen mellom visuell forbindelse og avstand til elveløpet på bildet.  

 
Figur 3-2 Broen ved Elvenes er en av to broer som krysser Målselva i delområdet, men uten at den 
visuelle kontinuiteten forstyrres i særlig grad.  
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Figur 3-3 T.v.: Målselva ligger skjermet bak vegetasjon i lange strekninger. T.h.: Landformer på 
Buktamoen danner en visuell skjerming av steinbruddet sett fra nærliggende deler av elveløpet.  

Delområde L2 Buktamoen 

Kategori Omtale Betydning 
Topografiske 
hovedformer 

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

Viktig 

Romlige 
egenskaper 

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

Viktig 

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Landoverflaten, som skapes av terreng og 
vegetasjonsdekke, er overordnet enhetlig, med enkelte 
tydelige avvik (steinbruddene) som omtales nedenfor. 

Viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Den enhetlige, skogkledde landoverflaten er sentral. Viktig 

Vegetasjon 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. 

Viktig 

Arealbruk Området består av skog, myr, veier, steinbrudd, 
avfallsmottak og tilhørende infrastruktur. 

Mindre viktig 

Byform og 
arkitektur 

Det er lite bebyggelse i området. Bensinstasjon og butikk i 
krysset mellom Målselvveien (E6) og Karlstadveien (fv. 
855), samt kjøreveiene i området, bidrar til et spredt preg.  

Mindre viktig 

Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Steinbruddene skaper tydelige sår i landoverflaten og står i 
sterk visuell kontrast til den ellers enhetlig, grønne åsen. I 
dagens situasjon når bruddene en høyde på kote mellom 

Viktig 
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40 og 60, og med en lengde på omkring 190 meter og 
dybde på omkring 80 meter. 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Steinbruddene er markante menneskeskapte elementer 
som er preger dalsiden visuelt. 

Viktig 

Åsryggen til Andsfjellet 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.  

Samlet vurderes delområdet å ha noe verdi.  

 

 
Figur 3-4 Bildet viser dagens overgang mellom skog og steinbruddets topp. 
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Figur 3-5 Steinbruddet, avfallsmottaket og skogsområdet på Buktamoen. 

 
Figur 3-6 T.v.: Steinbruddet sett fra Målselvsveien (E6) er noe synlig, men bruddflaten filtreres 
gjennom trærne langs veien og dermed begrenses synligheten. T.h.: Avslutningen av 
bruddvirksomhet mot myra på Buktamoen. 

Delområde L3 Olsborg 

Kategori Omtale Betydning 
Topografiske 
hovedformer 

Flate med overordnet slak helling mot elva.  Viktig 

Romlige 
egenskaper 

Jordbruksflaten inngår i det overordnede dalrommet, og det 
står i visuell forbindelse med steinbruddet på motsatt side 
av dalen. Målsnesveien utgjør et landskapsrom i mindre 
skala, definert av bebyggelse og vegetasjon langs veien. 

Viktig 



   

 
 

 

12(38) 
 
KONSEKVENSUTREDNING 
38T21.02.2019 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

RER s:\oppdrag\tro\241\56321001 buktamo steinbrudd, indre tromsø - utvidelse\08 rapporter\01 rapporter\ku\ku_rapport_buktamoen.docx 
 

 

Målsnesveien står uten tydelig visuell sammenheng med 
det overordnede landskapsrommet.  

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Overgangen mellom Målselva og jordbruksområdet, samt 
Takelvas utløp, synliggjør naturens skifter i form av 
varierende vannføring og mindre endringer i landformen.  

Mindre viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Takelva løper i utkanten av delområdet, men preger 
området først og fremst ved sitt utløp i Målselva.  
 

Mindre viktig 

Vegetasjon Vegetasjonen består i hovedsak av jordbruksoverflaten 
med randsoner mot elva og boliger.  

Viktig 

Arealbruk Jordbruk, boliger, vei med nærbutikk. Viktig 

Byform og 
arkitektur 

Det er bebyggelse langs Målsnesveien og 
bakenforliggende boligbebyggelse, samt et fåtall bygninger 
i forbindelse med gårdsdrift i området. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Matbutikken langs Målsnesveien danner et blikkfang på 
grunn av belysning og skilt. Småveier og 
vegetasjonsrender synliggjør eiendomsgrenser. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Ikke relevant.  Ubetydelig 

Målsnesveien med bebyggelse utgjør et landskapsrom i liten skala, uten sikt ut i det overordnede 
landskapsrommet og dalsiden på motsatt side av Målselva, hvor steinbruddet ligger. 
Jordbrukarelet på Olsborg inngår derimot i det overordnede dalrommet og står i visuell forbindelse 
med øvre del av steinbruddet på motsatt side av dalen. Den resterende delen av bruddet er 
skjermet bak terrengformasjon på Buktmoen.  

Samlet vurderes delområdet å ha middels verdi.  
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Figur 3-7 Utsyn mot steinbruddet, delvis skjult av terreng og vegetasjon, sett fra søndre deler av 
Olsborg.   

Figur 3-8 Nærbutikken på Olsborg danner et blikkfang i skumringen. 
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Delområde L4 Takelvlia 

Kategori Omtale Betydning 
Topografiske 
hovedformer 

Vestvendt helling ned mot Målselva som utgjør del av 
dalsiden på østsiden av Målselva, samt skogkledt åsrygg,  

Viktig 

Romlige 
egenskaper 

Hellingen utgjør en del av dalen som romdannende 
element i det overordnede landskapsrommet. Fra 
boligområdet er det et utsyn direkte vendt mot motsatt 
dalside hvor steinbruddene ligger. Delområdet står således 
i direkte visuell forbindelse med steinbruddet. Det samme 
utsynet gjelder fra enkelte punkter langs stinettet som 
ligger i sammenheng med boligfeltet. 

Viktig 

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Vesthelling med spredt vegetasjon. Mindre viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Ikke relevant. Ubetydelig 

Vegetasjon Bevarte vegetasjonsfelt og enkelttrær i boligfeltet, samt 
beplantning i hagene, og sammenhengende furu-, løv og 
blandingsskog. 

Mindre viktig 

Arealbruk Eneboligområde med fellesarealer og tilhørende 
infrastruktur, skogkledt nærturterreng (svært viktig 
friluftslivsområde) i tilknytning til boligfelt. 

Viktig 

Byform og 
arkitektur 

Boligbebyggelse og adkomstveier som er orientert med 
terrenget. 

Viktig 

Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Boligbebyggelse. Mindre viktig 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Boligbebyggelse. Mindre viktig 

Den vestvendte hellingen ned mot Målselva har eneboligbebyggelse som er orientert med 
terrenget. Åsryggen over Moalia ligger i direkte forbindelse med boligfeltet og er registrert som 
svært viktig nærturterreng. Boligenes orientering gir utsikt mot det store landskapsrommet, noe 
som bidrar til å gi området verdi. Tilsvarende har enkelte utsiktspunkter i turområdet utsikt mot det 
store landskapsrommet omkring Målselva.  

Orienteringen mot vest innebærer samtidig at området er direkte henvendt mot steinbruddet på 
Buktamoen på motsatt dalside. Den visuelle forbindelsen mellom delområdet og bruddene er 
dermed direkte og tydelig. 

Samlet vurderes delområdet å ha middels verdi.  

 



  

   

 
 

15(38) 
 

KONSEKVENSUTREDNING 
38T21.02.2019 
 
 

 

 

RER s:\oppdrag\tro\241\56321001 buktamo steinbrudd, indre tromsø - utvidelse\08 rapporter\01 rapporter\ku\ku_rapport_buktamoen.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

 
Figur 3-9 Boligfeltet i Takelvlia ligger direkte ovenfor steinbruddet på Buktamoen over dalen, sett fra 
bruddet. 

 
Figur 3-10 Steinbruddet ligger i direkte visuell forbindelse til delområdet og er godt synlig fra et 
fellesområde i Takelvlia. 
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Delområde L5 Moen 

Kategori Omtale Betydning 
Topografiske 
hovedformer 

Flate mellom Målselva og Moalia. Viktig 

Romlige 
egenskaper 

Delområdet inngår i det overordnede landskapsrommet 
som dalbunnen og dalsidene danner. Dermed er øvre deler 
av bruddene, som ikke er skjermet av terreng og 
vegetasjon, synlige fra delområdet.  

Viktig 

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Flaten og delområdet rammes inn på to sider av elvas 
meandrerende løp.  

Mindre viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Flaten som landform gir vidt utsyn.  Mindre viktig 

Vegetasjon Det står igjen et belte med skog mot elva og som felt i 
jordbrukslandskapet. 

Mindre viktig 

Arealbruk Jordbruk, vei (Mellombygdveien/Fv. 854), bebyggelse 
langs vei og vegetasjonsfelt. 

Mindre viktig 

Byform og 
arkitektur 

Spredt bebyggelse ligger i tilknytning til 
Mellombygdveien/fv. 854, som løper parallelt med Moalia. I 
søndre del av delområdet ligger Målselvs kommunehus, 
idrettsanlegg og et lite boligfelt. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Jordbruksmarken skaper åpenhet og sikt og preger 
delområdet. 

Viktig 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Jordbruksmarken. Mindre viktig 

Delområdet avgrenses klart av Målselva i nordvest og sørvest, og av den skogkledte Moalia i øst. 
Jordbruksmarken skaper åpenhet og sikt og preger delområdet som inngår i det overordnede 
landskapsrommet. De øvre delene av bruddene, som ikke skjermes bak terrengformasjoner eller 
vegetasjon, er synlig langs Mellombygdveien (fv. 854).  

Samlet vurderes delområdet å ha middels verdi.  
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Figur 3-11 Utsyn fra Mellombygdveien på Moen mot steinbruddene på Buktamoen, delvis skjult bak 
terreng og vegetasjon. 

 
Figur 3-12 Jordbruk og bebyggelse langs Mellombygdveien på Moen. 
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Figur 3-13 Verdikart for fagtema Landskapsbilde.  
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3.1.3 Konsekvens 

Delområde L1 Målselva 

Tiltakets påvirkning: 

På grunn av elveleiets forsenkning og omkringliggende terrengformasjoner og vegetasjon, 
vil utvidelsen ikke være synlig fra delområdet i de områdene som ligger tett på tiltaket. 
Lengre nord eller sør i elveløpet vil utvidelsen imidlertid kunne ses, men på så lang avstand 
og i en slik vinkel at det i relativt liten grad påvirker synsbildet.  

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

Konsekvens: Noe miljøskade for delområdet. 

Delområde L2 Buktamoen 

Tiltakets påvirkning: 

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. 

Konsekvens: Ubetydelig endring. 

Delområde L3 Olsborg 

Tiltakets påvirkning: 

Sett fra jordbruksområdet er bruddet relativt lite synlig på grunn av de skogkledte 
terrengformasjonene på Buktmoen som både skjermer for steinbruddet og dominerer 
synsbildet. Utvidelsen vil derimot være synlig tilnærmet i sin helhet, men vinklingen mellom 
delområdet og bruddet reduserer påvirkningen noe. Øvrige, lavereliggende deler av tiltaket, 
som asfaltfabrikk og ny infrastruktur, vil imidlertid ligge skjermet bak terreng og ikke være 
visuelt fremtredende i området. Tiltaket er ikke synlig fra Målsnesveien.  

På grunn av tiltakets begrensede dominans i synsbildet i delområdet, vurderes 
påvirkningsgraden å være noe forringet. 

Konsekvens: Noe miljøskade for delområdet. 
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Delområde L4 Takelvlia 

Tiltakets påvirkning: 

Utvidelsen av steinbruddet i forlengelsen av dagens brudd høyere opp i åsen vil ligge i 
direkte visuell forbindelse med delområdet og være svært synlig. Områdets direkte 
orientering mot bruddet forsterker den visuelle virkningen. Den lavereliggende delen av 
tiltaket, som asfaltfabrikken og tilhørende infrastruktur, vil ligge skjermet bak de skogkledte 
terrengformasjonene på Buktmoen, og vil ikke være synlig i delområdet.  

På grunn av økt synlighet av tiltaket i fra boligfeltet og fra enkelte utsiktspunkter på 
åsryggen over Moalia, vurderes påvirkningsgraden å være forringet.  

Konsekvens: Betydelig miljøskade for delområdet. 

 
Figur 3-14 Omrisset av det utvidede steinbruddet vist omtrentlig med røde linjer, sett fra fellesområdet 
i Takelvlia. 

Delområde L5 Moen 

Tiltakets påvirkning: 

Sett fra jordbruksområdet og ved ferdsel langs Målsnesveien vil utvidelsen av bruddet være 
synlig, men med en slik vinkling at det vil være relativt lite visuelt fremtredende i 
delområdet. Den lavereliggende delen av tiltaket, som asfaltfabrikken og tilhørende 
infrastruktur, vil ligge skjermet bak terreng og vil ikke være synlig i delområdet.  

Påvirkningsgraden vurderes på dette grunnlaget å være noe forringet. 
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Konsekvens: Noe miljøskade for delområdet. 

 
Figur 3-15 Omrisset av det utvidede steinbruddet vist omtrentlig med røde linjer, sett fra 
Mellombygdveien på Moen. 

3.1.4 Konsekvensvurdering for hele influensområdet 
Tabell 3-1 Omfang og konsekvens for fagtema landskapsbilde.  

Delområder Verdi Påvirkning Konsekvens 

L1 Målselv Stor Noe forringet Noe miljøskade for 
delområdet (-) 

L2 Buktamoen Noe verdi Noe forringet Ubetydelig endring (0) 

L3 Olsborg  Middels Noe forringet Noe miljøskade for 
delområdet (-) 

L4 Takelvlia Middels Forringet Betydelig miljøskade for 
delområdet (--) 

L5 Moen  Middels Noe forringet Noe miljøskade for 
delområdet (-) 

Konsekvens for landskapsbilde er Noe miljøskade for 
influensområdet (-) 
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Utvidelsen av steinbruddet skaper et større sår i den grønne, østvendte åssiden som vil 
være synlig i deler av influensområdet. Øvrige, lavereliggende deler av tiltaket, som 
asfaltfabrikk og ny infrastruktur, vil imidlertid ligge skjermet bak terreng og vegetasjon og 
ikke være visuelt fremtredende utenfor planområdet. Ettersom nedre deler av bruddet er 
godt skjermet for innsyn, er det i hovedsak de øvre delene av bruddet som i dag er synlig. 
Hele utvidelsen vil derimot være synlig, og utvidelsen vil dermed virke relativt større.  

Fra store deler av Målselva og andre lavereliggende deler av influensområdet, vil 
utvidelsen være lite eller ikke være synlig på grunn terrengformasjoner og vegetasjon 
mellom betraktningspunktene og tiltaket. Lengre nord eller sør i elveløpet, og fra dalsiden 
som bruddet er lokalisert, vil utvidelsen kunne ses. Avstanden til bruddet vil imidlertid være 
så stor eller, det vil være synlig fra en slik vinkel at bruddet i relativt liten grad påvirker 
synsbildet. Sett fra motsatt dalside vil utvidelsen av steinbruddet derimot ligge med direkte 
visuell forbindelse. Hellingens direkte orientering mot bruddet forsterker den visuelle 
virkningen at dette tiltaket. 

Samlet vurderes tiltaket å gi noe miljøskade for influensområdet. 

3.1.5 Virkninger i anleggsfasen 

For fagtema landskapsbilde vil anleggsperioden representere en fortløpende endring av 
tiltaksområdet. Ingen av disse endringene, med mindre de vil utgjøre en varig tilstand, 
vurderes som virkninger. Fagvurderingen har derfor ikke skilt ut virkninger i anleggsfasen 
som en egen del av utredningen. 

I dette tilfellet, ved utredning av utvidelse av et steinbrudd som vil være i drift i mange år, 
utfordres grensesnittet mellom anleggs- og driftsfase. Det er likevel maksimal utstrekning 
av bruddet og øvrige regulerte tiltak, som her utredes som driftsfase. 

3.1.6 Virkninger av 0-alternativet 

For nullalternativet vil dagens planer kunne sluttføres. Det vil si at steinbruddet kan 
forstørres noe mer enn i dag. Den avbildede situasjonen viser bruddene med en høyde på 
kote mellom 40 og 60. Nullalternativet tilsier et uttak som gir et steinbrudd opp til kote 
mellom 80 og 90, det vil si omkring mellom 40 og 80 meter over den avbildede situasjonen. 

3.1.7 Avbøtende tiltak 
Tabell 3-2 Forslag til avbøtende tiltak og beskrivelse.  

Forslag til bestemmelser eller innspill til plankart Bakgrunn/forklaring 

Det skal settes av et bredt vegetasjonsbelte langs Karlstadveien 
(Fv.855) og Måleselvveien for å begrense den visuelle 
nærvirkningen av steinbruddet sett fra disse ferdselsårene. Det 
skal også settes av et bredt vegetasjonsbelte tett på bruddet for 
å begrense den visuelle fjernvirkningen.  

Ved å opprettholde og 
eventuelt forsterke 
vegetasjon som omkranser 
bruddet og tiltakets nye 
elementer, vil tiltaket bli 
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mindre synlig fra de aktuelle 
områdene. 

Ved avvikling av virksomheten skal det etableres stedegen 
vegetasjon med innslag av trær i bruddets terrasseringer. 
Dersom det er praktisk mulig, skal dette tiltaket iverksettes 
lokalt i de deler av bruddet som er avviklet, for tidlig etablering 
av vegetasjonen og raskest mulig virkning av tiltaket.  

Etablering av vegetasjon i 
hyllene vil tone den visuelle 
nær- og fjernvirkningen av 
steinbruddet noe ned. 
Effekten er avhengig av 
vekstforhold og i hvilken grad 
vegetasjonen etableres. 

Det avbøtende tiltaket vil 
kunne endre konsekvensgrad 
for enkelte delområder. 

Bruddet bør begrenses i høyden og det bør vurderes å utvide 
noe i bredden for å begrense den visuelle fjernvirkningen. 

Nedre deler av dagens brudd 
bidrar i liten grad fjernvirkning 
fordi omkringliggende terreng 
og vegetasjon skjermer 
denne delen. Øvre del av 
bruddet er derimot mer 
synlig, og utvidelse her vil 
dermed øke den synlige 
delen av bruddet. 

Det avbøtende tiltaket vil 
kunne endre konsekvensgrad 
for enkelte delområder. 

3.2 Naturmangfold 

3.2.1 Definisjon av fagtema og influensområde 

Om fagtema 

Naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle 
terrestriske, limnologiske og marine forekomster, og biologisk mangfold knyttet til dette.  

Fagtema omhandler også forurensning til vann (overflatevann og grunnvann) og er i 
hovedsak knyttet til utslipp av overskuddsvann (sigevann og overflatevann) fra brudd. Det 
skal også vurderes hvordan planlagt asfaltfabrikk er en miljøakseptabel løsning med 
hensyn til eventuell forurensning.  

Metode 

Utredningsmetoden forankres i Statens vegvesens håndbok V712 (2018). Området er 
befart og betraktes iht. til verdikriterier i håndbok V712 (tabell 6-23 i håndboka). Tiltakets 
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omfang vurderes iht. gjeldende metodikk fra Statens vegvesen håndbok V712. Det 
argumenteres for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil påvirke 
naturmangfoldet i utredningsområdet. Vurderinger gjøres med utgangspunkt i 
tiltaksbeskrivelse samt informasjon om de aktuelle verdiene som finnes i området. Basert 
på sammenstillingen av områdets verdier for naturmangfold og påvirkning, utledes 
konsekvensen av tiltaket.  

Influensområdet 

Med influensområde menes i denne sammenhengen det området hvor naturtyper og 
vegetasjon blir direkte berørt av de planlagte tiltakene. Planter, vegetasjonstyper og 
naturtyper vil stort sett bli påvirket nær inngrepene. Hydrologiske forhold, endring i 
lokalklima og forurensning i luft eller vann kan gi indirekte påvirkning lengre vekk fra 
inngrep, eksempelvis Målselva. For fugl og pattedyr vil influensområdet bestemmes av 
aksjonsradiusen til hver enkelt art. Store rovdyr og fugl har eksempelvis leveområder som 
strekker seg over flere titalls km2.  

Kunnskapsgrunnlag 

Det er gjennomført befaring i området i flere omganger av miljørådgiver, både i 
barmarkssesongen og om vinteren. Planprogram har vært på høring og det har kommet 
innspill, blant annet om biologiske verdier. Det har i forbindelse med vurdering av 
konsekvenser for naturmangfold blitt gjennomført søk i offentlige innsynsløsninger som 
belyser naturmangfold og biologiske verdier. Det er bl.a. gjennomført søk i 
Miljødirektoratets Naturbase, Artsdatabankens Artskart og NIBIO sin Kilden.  Videre er det 
gjennomført søk etter litteratur og utredninger fra nærliggende områder. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt og tilfredsstiller krav i planprogram.  

3.2.2 Verdier 

Generelle trekk ved influensområdet 

Planområdet omfatter eksisterende steinbrudd (åpent brudd), et opparbeidet areal på ca. 
30 000 m2 inkludert bilveg inn til bruddet og nabobrudd (Berg steinbrudd). I tillegg omfatter 
planområdet skog og myrforekomster, samt deler av fylkesveg 855. Området er sterkt 
påvirket av menneskelig tilstedeværelse.  
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Figur 3-16 Dagens brudd med utsikt mot fylkesvei og Senja Avfall. 

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 fra Andsfjellet. Bekkene er små. 
De to bekkene danner samløp ved plangrensen sørlige grense, like nedstrøms bilvei. Flere 
små bekker løper inn i bekken som etter ca. 650 - 700 meter løper ut i Målselva like 
nedstrøms E6. Myrforekomsten drenerer tilsynelatende nordover gjennom en gravd kanal, 
og diffus drenering i skogen mot øst. Vegetasjonsutformingen langs bekkene, særlig 
nedstrøms internvei 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 myra 
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 tettere 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 
fotfeste. Myra er her kommet lengre i gjengroingsfasen.  
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Figur 3-17 Internvei mellom de to bruddene på Buktamo. Myra nedstrøms vei ses bak trærne.  

Øst for myra forekommer det tett furuskog. Skogen er produktiv og det forekommer 
skogbruksveger i skogen for uttak av tømmer, da utenfor planområdet. 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, hare og smågnagere. 

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 MiS-registreringen omtalt over (ospeholt) 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. 650-700 meter fra planområdet, 
like nedstrøms Berg steinbrudd (nabosteinbruddet). Det går ikke anadrom fisk opp i bekken 
fra planområdet.  

Tre vannforekomster inngår i tilknytning til tiltaksområdet. De berørte vannforekomstene 
ligger innenfor vannområde Bardu-Målselv. I regional forvaltningsplan for vannregion 
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Troms (2016-2021) er det ikke identifisert noen risiko for at vannforekomstene ikke skal 
oppnå miljømål satt i vannforskriften innen 2021 uten tiltak. Ingen av vannforekomstene er 
kategorisert som sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Ingen av vannforekomstene 
inngår i regionalt overvåkningsprogram for vannregion Troms 2016-2021. 

Tabell 3-3 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. 
 
Verdier naturmangfold 

Området inngår som leveområde for en rekke arter. Skogen er tilholdssted for en rekke 
arter både om sommer og vinter. Myrområdet med vannspeil og fukt 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 sannsynligvis 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).  
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Figur 3-18 Oversikt over planområdet og AR5-data fra området. Kilde: NIBIO (Geovekst ©) via 
ArcGis.  

3.2.3 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.  
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Ved sprengning av fjell og knusing av stein dannes det store mengder finsand (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).  

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 3-4 Omfang og konsekvens for fagtema naturmangfold. 

Tema Verdi Påvirkning Konsekvens 

Naturmangfold Noe Forringet - 

Konsekvens for tema naturressurser - 
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3.2.4 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 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. 

3.3 Naturressurser 

3.3.1 Definisjon av fagtema og influensområde 

Om fagtema 

I henhold til Statens vegvesens håndbok V712, ses naturressurser ut fra samfunnets 
interesser og behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelige for fremtiden. Det gjelder både 
som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping, og av hensyn til samfunnssikkerhet. 
Vurderinger omfatter både mengde og kvalitet av ressurs. De næringsmessige og 
foretaksøkonomiske virkningene er lagt til prissatte konsekvenser og skal derfor ikke 
vurderes på eiendomsnivå (privatøkonomisk), men som samlet virkning på delområder 
innenfor influensområdene (Statens vegvesen, 2018).  

Naturressurser omfatter jordbruk, reindrift, utmarksareal, fiskeri, vann og mineralressurser, 
jf. registreringskategorier for naturresurser i tabell 6-28 i Håndbok V712 (2018). 

I tidligere Håndbok V712 (2014) inngikk også skogressurser som egen underkategori. 
Skogbruk behandles nå etter metodikk i ny Håndbok V712 (2018) under prissatte 
konsekvenser og virkninger av tapt skogareal og skogproduksjon blir derfor ikke behandlet 
under ikke-prissatte konsekvenser. 

Iht. vedtatt planprogram (2018) skal naturressurstema landbruk og reindrift utredes da det 
er registrert landbruksareal innenfor det aktuelle planområdet, og fordi planområdet ligger 
innenfor Hjerttind reinbeitedistrikts konsesjonsområde.  

Metode 
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Utredningsmetoden forankres i Statens vegvesens håndbok V712 (2018). Området er 
befart og betraktes iht. til verdikriterier i Håndbok V712 (tabell 6.29).  

Tiltakets omfang vurderes iht. gjeldende metodikk fra Statens vegvesen håndbok V712. 
Det argumenteres for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil 
påvirke naturressursverdiene i utredningsområdet. Vurderingene gjøres med utgangspunkt 
i tiltaksbeskrivelse (inkludert lokalitetsbeskrivelse, dimensjon av utvidet brudd, 
overflateareal, skala, ol.) samt informasjon om de aktuelle verdiene som finnes i området.  

Basert på sammenstillingen av områdets verdier for naturressurser og påvirkning, utledes 
konsekvensen av tiltaket.  

Influensområdet 

Tiltakets influensområde vil være forskjellige for landbruk og reindrift. Jordbruksarealer 
(fulldyrket jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite og dyrkbar jord) eksisterer som 
avgrensede ressurser og begrenset til selve planområdet og/eller til tilgrensende 
jordbruksområder rundt planområdet. Beiteområder for sau inngår i større områder rundt 
planområdet og vil derfor ha et større areal enn selve planområdet. For reindrift er 
influensområdene store på grunn av kompleksiteten i drifta og skiller seg derfor fra andre 
fag. Reindrifta har en syklus hvor ulike beiter benyttes til ulike årstider. Flytting av rein 
mellom disse, og perioden dyrene er i et område kan variere fra år til år, bl.a. avhengig av 
vær og snøforhold. Hvis tilgjengeligheten til et årtidsbeite er begrenset eller stengt et år, 
kan det få betydning for hele flyttsyklusen. Et utbyggingstiltak innenfor årstidsbeiter eller i 
en flyttlei kan derfor få virkninger lang utover det geografiske området hvor anlegget 
foregår. Influensområdet for reindriften er derfor hele området som den aktuelle 
driftsenheten bruker gjennom året.  

Kunnskapsgrunnlag 

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 og bruk for 
reindriften. Reinbeitedistriktet er negative til planene for utvidelse av eksisterende brudd 
og mener at tiltaket bl.a. vil føre til redusert beitebruk og inngrep i vinterbeiteområder, 
forurensning fra støv og fare for fallulykker.  

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, beite 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.  

3.3.2 Verdier 

Overordnet beskrivelse av reindrift 
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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. (Ellen Margrethe Oskal, pers. medd.).  

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 (Stállonjárga/Hjerttind-Altevann 
rbd. 2010, 1999). Disse beitene er avgjørende for hvor mye rein det er forsvarlig å ha i 
distriktet. Distriktet har vinterbeiter ved Altevann og ved 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 2005/2006. 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 okse 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. Dette er heller ikke 
beskrevet av reinbeitedistriktet i innspill til konsekvensutredning.  

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.  
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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 3-19 Oversikt over planområdet (svart stiplet linje) og vinterbeiter for reinbeitedistriktet (vest 
for Målselva). Kilde: NIBIO, via ArcGis.  
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Figur 3-20 Oversikt over planområdet (svart stiplet linje) og de nærliggende oppsamlingsområdene 
og flyttlei for reinbeitedistriktet. Kilde: NIBIO, 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.  

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.  

Influensområdet for tiltaket har stor verdi for reindrift.  

Verdi landbruk 

Planområdet inngår i Målselv beitelag sine beiteområder. I følge NIBIO sin innsynsløsning 
kilden (2019) er antall sau pr km2 15, som kategoriserer beiteområdet til lite beitebruk.   
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De delene av planområdet som ikke inngår i dagens brudd er skogkledd eller består av 
myr. Det er i NIBIOS innsynsløsning kilden (2019) registrert areal med dyrkbar jord på 
myrområdene nedenfor dagens internvei 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). 
 

 
Figur 3-21 Dyrkbar jord innenfor planområdet. Kilde: NIBIO WMS, via ArcGis.  

3.3.3 Konsekvens 

Reindrift 

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 enn før 
inngrepet. Begge former for tap kan gi produksjonsmessige effekter som følge av at hele 
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området for 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.  

Utvidelse av dagens brudd vil medføre beslag av areal som inngår som beiteområder for 
reindrifta, henholdsvis vinterbeite (minimumsfaktor) og høstbeite. Planområdet er 
begrenset, og ligger i ytterkanten av det som er definert som vinterbeite for 
reinbeitedistriktet. Det medfører at beslagene som gjøres vil være begrenset, ikke-
betydelige, og vil ikke ha noen avskjærende virkning. Tiltaket vil likevel redusere 
beiteområder noe og medføre at tyngre industri kommer nærmere viktige 
funksjonsområder som vårbeite- kalvingsland, flyttlei og oppsamlingsområder.  

Støy fra anlegg og påvirkning på rein er omdiskutert og det opereres med forskjellige tall 
for unnvikelseseffekt. Men det vil være sannsynlig at dyrene holder seg borte fra området 
som et resultat av bl.a. støy.  

Utvidelse av dagens brudd vil føre til at det opprettholdes et støynivå i området over lang 
tid, men det vil ikke forkomme en markant økning i støy i forbindelse med drift av 
steinbruddet, sammenliknet med dagens situasjon. I tillegg til utvidelse av steinbrudd vil 
det forekomme økt menneskelig tilstedeværelse i form av etablering av asfaltfabrikk og økt 
tungtrafikk inn og ut av området. Asfaltfabrikken vil bli liggende i de lavereliggende delene 
av planområdet og støy herfra vil derfor være begrenset mot fjellet hvor de viktigste 
funksjonsområdene for reindrifta finnes. Støy fra sprengings- og uttaksarbeid 
(anleggsarbeid) vil kunne virke forstyrrende og barrieredannende for beitende rein, både i 
de lavereliggende områdene langs elvesletta og i høyden opp mot Andsfjellet. Støy fra 
anlegg og menneskelig tilstedeværelse kan medføre frykt- og unnvikelsesadferd hos 
dyrene.  

I henhold til støykart som er utarbeidet for anlegget (Sweco, 2018) vil støybelastningen 
avta med høyden og områdene rundt Andsfjellet hvor reindriften har viktige områder (beite, 
flyttlei og oppsamlingsområder). I støyutredning for Buktamo steinbrudd og asfaltverk 
(Sweco, 2018) er det vurdert at støyproduksjon vil øke marginalt sammenliknet med 
dagens anlegg. Det er spesielt i perioder med knusing (grovknusing og finknusing) og 
boring at støybelastningen vil være stor. Dette er aktiviteter som gjennomføres vår og høst, 
i perioder hvor reinen samles i området. Det er planlagt støyskjerming rundt bruddkanten, 
som vil redusere støy mot Andsfjellområdet.  

Dagens brudd har eksistert i mange år og ligger tett inntil eksisterende infrastruktur som 
renovasjonsanlegg, vegnett (inkl. E6) og annet steinbrudd. Det planlagte tiltaket er med 
andre ord ikke å anse som nytt inngrep i jomfruelig terreng, og det vil derfor være noe 
toleranse for en slik utvidelse. Det vil også være naturlig at dyrene til en viss grad har 
opparbeidet en tilvenning for dagens anlegg opp gjennom årene. 

Det er i vurderinger for støvforurensning (støvrapport) for det planlagte anlegget (Sweco, 
2018) vurdert at fjellområdene vest av bruddet vil bli skjermet for spredning av støv av bl.a. 
bruddkant. Risikoen for forurensning av beiteområder for rein anses som lav utover nedfall 
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rundt selve bruddet. Det kan forekomme støvforurensning i de lavereliggende områdene 
øst av bruddet.  

Tiltaket vurderes å medføre noe forringelse ved arealbeslag eller tap av beite i noe omfang. 
Konsekvensgrad settes til noe miljøskade.  

Landbruk 

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.  

Tabell 3-5 Omfang og konsekvens for fagtema naturressurser. 

Tema Verdi Påvirkning Konsekvens 

Reindrift Stor Noe forringet - 

Landbruk Noe Ubetydelig endring 0 

Konsekvens for tema naturressurser - 

3.3.4 Avbøtende tiltak 

- Det bør i samråd med reinbeitedistriktet planlegge og ev. redusere støykrevende 
arbeid i perioder når rein trekker eller flytter til eller fra vinter- eller vårbeiter, under 
kalving, eller i perioder når dyr flyttes til eller fra oppsamlingsområder. 

- Gjerder/støyvoll rundt bruddkant bør utformes på en slik måte at dyr holdes ute og 
dermed ikke står i fare for å falle ned. 

- Det er en stor fordel at så mye som mulig at skog rundt bruddkant bevares. Skogen 
er ikke tett her, men ved å beholde så mye av det som finnes, vil det redusere 
påvirkning på beitende dyr.  

3.4 Samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 

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 3-6 Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser.  

Tema Konsekvens 

Landskapsbilde - (noe miljøskade) 

Naturmangfold - (noe miljøskade) 

Naturressurser - (noe miljøskade) 
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