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Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Moan Steinbrudd 

 

Reguleringsplan for Moan Steinbrudd (PlanID:2013001) legges med dette ut på høring og 
offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10. Planen ble behandlet av kommunens 
planutvalg den 13.11.2018 og Rådmannens forslag om å sende planen på høring ble 
enstemmig vedtatt. Vedlagt følger alle relevante dokumenter for saken.  
 
Merknader skal være fremsatt skriftlig til kommunen innen den 14. januar 2019. Brev 
markeres med planens navn og sendes til kommunen enten elektronisk eller med posten. 

 

Elektronisk: postmottak@gildeskal.kommune.no 

Posten: Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr 

 

Med hilsen 

 

Anders Berget Owrenn  
Arealplanlegger 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 
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Dato:  31.01.2018 
Vår ref:  17/02766-6 
Deres ref:   5177527/Varsel om 

planoppstart steinbrudd Moan 
Skauvoll  
 

Uttale til varsel om oppstart for detaljregulering for steinbrudd 
Moan Skauvoll (Skaugvoll) i Gildeskål kommune.       

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 14. desember 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å etablere steinbrudd og næringsområde ved Moan 
Skauvoll i Gildeskål kommune.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF er generelt positiv til at det reguleres for råstoffutvinning. Dette er viktig for å 

sikre at alle interesser er hørt og at det samtidig legges forutsigbare rammer for 

den framtidige drifta. 
 
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den 

naturlig forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, 

det vil si både i volum og kvalitet. Plandokumentene må inneholde en beskrivelse 

og vurdering av mineralressursens egnethet til det formålet den planlegges brukt 
til. 
 
Ressursen som er tenkt utnyttet er registrert i Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
som lokalt viktig som ressurs for byggeråstoff. For å utnytte den mineralske ressursen 
optimalt anbefaler DMF at det videre planarbeidet inkluderer en vurdering av 
framtidig utvidelsesmuligheter for steinbruddet.  
 
Det øvrige foreslåtte planområdet er dominert av den lokalt viktige sand- og 
grusressursen ved Skauvoll. Det er ikke skrevet noe om hvorvidt denne ressursen er 
tenkt utnyttet eller båndlagt. Men det er indikert at planforslaget ønsker å utnytte et 
areal innenfor sand- og grusressursen til industriformål. Arealet ser ut til å tidligere 
hatt et uttaksområde, som ikke er registrert. 
 
I det videre planarbeidet må det derfor gjøres rede for foreslått ressursutnyttelse 
gjennom konsekvensutredning. Det bør utredes om planforslaget beslaglegger 
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ytterligere grusressurs. Uttak av berørt del av grusressursen må veies gjennom 
alternativvurderingen. I og med at mineralske ressurser er ikke-fornybare 
naturressurser bør temaet inngå som utredningstema under naturressurser.  
 
Det opplyses i varsel om oppstart at det har vært utøvd prøvedrift i planområdet. DMF 
kan ikke se at det er registrert søknad om prøveuttak for området etter at 
mineralloven trådde i kraft i 2010, og har heller ikke mottatt melding om oppstart. Det 
er derimot rapportert uttak siden 2011 i størrelsesskala over krav til driftskonsesjon. 
DMF påpeker krav knyttet til oppstart, blant annet ovenfor krav tilknyttet både 
prøvedrift og godkjent driftskonsesjon, og understreker at oppfølging av dette er 
drivers ansvar. 
 

Sikring under og etter drift 

Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare. Den som er gitt 

driftskonsesjon etter mineralloven §43 er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det 
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for 

sikringstiltak, og tilsyn og vedlikehold av disse. 

 
Skjerming av uttaksområdet 

Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra 

boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. For eksempel har en 

vegetasjonsskjerm en estetisk funksjon, i tillegg til at den skjermer omgivelsene 
mot støy og støv. For å oppnå en bufferfunksjon må det settes av tilstrekkelig areal 

til formålet. 

 
Etterbruk av området 

Etterbruk av området og eventuelle funksjonskrav til arealet etter avsluttet uttak 

bør gå frem av reguleringsplanen. 

 
Konsesjonsplikt 

Fra og med 01.01.2010 krever lov om erverv og utvinning av mineralressurser 

(mineralloven) at all oppstart med samlet uttak på mer enn 10 000 m3
 masse, samt 

et ethvert uttak av naturstein, krever godkjent konsesjon jf. mineralloven § 43 før 

drift kan starte. Uttak på 500 m3 er meldepliktig etter mineralloven § 42. Søknad 

sendes DMF, og berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon 

eventuelt gis.  
 

Konsesjonssøknaden skal inneholde en driftsplan. Driftsplanen skal sørge for et 

bergfaglig forsvarlig uttak som bla ivaretar hensiktsmessig drift, nødvendige 
sikringstiltak og opprydning etter endt drift. Driftsplanen skal beskrive og illustrere 

hvordan tiltakshaver planlegger å drive og avslutte mineraluttaket. Planforslagets 

bestemmelser bør ikke gå inn på driftstekniske forhold som behandles gjennom 

driftsplan. 
 

Driftsplanen skal også være grunnlag for DMF sitt tilsyn i det enkelte 

uttaksområde. Det stilles krav til økonomisk sikkerhetsstillelse for 

konsesjonspliktige uttak. Driftsplanen stiller rammer for hvilke krav DMF skal stille 
til avslutning av uttaket og til størrelsen for den økonomiske sikkerheten for 
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gjennomføring av sikringstiltak og oppryddingstiltak, jf. Kapittel  2 i forskrift til 

mineralloven. 

 
Se for øvrig vår driftsplanveileder: 

https://dirmin.no/sites/default/files/driftsplanveileder_rev_1_1_komplett.pdf  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Håvard Hammerstad 
rådgiver rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Håvard Hammerstad 

 
 
 

Mottakere: 

Norconsult AS Notv. 17 8013 BODØ 
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Forslag til detaljregulering for Moan Steinbrudd 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 sendes planforslag for Moan Steinbrudd ut på 
høring og offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1 SVV 

2 Sametinget 

3 Rapport Talus 

4 Dirmin_24082018 

5 Dirmin 

6 5177527_KU_Landskapsbilde__ 

7 2013001_Plankart steinbrudd Moan Skauvoll-A1-L 

8 5177527_KU_Fisk og ferskvann 

9 Planbeskrivelse Steinbrudd Moan 

10 Planbestemmelser_Steinbrudd moan 

11 NVEs innspill - Varsel om planoppstart - Detaljreguleringsplan for steinbrudd - Moan på 
Skauvoll 



  
 
 

12 Innspill ved oppstart - Detaljregulering - Steinbrudd Moan Skauvoll - Gildeskål 

13 REFERAT_OPPSTART_28092017_NY 

14 Uttalelse angående utbedringer før høring for reguleringsplan for Moan Steinbrudd i 
Gildeskål kommune. 

15 Tilsvar Varsel planoppstart 12122017 

16 Tilsvar høring 15-01584-11direktoratet 

 

Bakgrunn for saken: 
 

Forslag til regulering av Moan Reguleringsplanen, slik den opprinnelig ble utarbeidet ble 
behandlet av planutvalget den 30.05.2017 og sendt ut på høring den 08.06.2017 med 
høringsfrist til den 23.08.2017. I forbindelse med høringen kom det inn en rekke 
merknader som påpekte kritiske mangler. Konsekvensutredningen som det var satt 
krav til var ikke utarbeidet i henhold til forskriften og fylkesmannen avla dermed en 
høringsuttalelse med innsigelse til planen basert på ovennevnte samt mangel på mer 
detaljerte arealavklaringer. (se vedlegg). 
 
 
Grunnet innsigelsen ble Norconsult leid inn av tiltakshaver for å bistå i arbeidet med 
reguleringsplanen. Ny oppstart ble meldt den 12.12.2017 med frist til 01.02.2018. 
Uttalelsene som kom i etterkant av oppstarten er kommentert i planbeskrivelsen. 
(vedlagt.) 
 
 
Det har vært drevet uttak av steinmasser på Moan i flere år. Grunneier Frode Isaksen 
har en driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN) for uttak av 
inntil 10.000 kubikk. Dette er grensen for konsesjonsplikt etter minerallovgivningen.  
 
 
Driften har foregått på begge sider av Skaugvollelva med selve steinbruddet på elvas 
sørlige side (mot FV. 17) og med knuseriet på nordsiden av elva. Driften har til nå 
foregått uten særlige begrensninger med tanke på forurensning, støy, vannkvalitet og 
jordvern.  

 
 

I området der hvor eksisterende knuseverk er lokalisert er opprinnelig et 
jordbruksområde med begrensninger av bruk i henhold til LNFR; formålet i 
kommuneplanens arealdel. Det ble i forbindelse med revideringen av kommuneplanens 
arealdel (vedtatt 1. mars 2016) gitt innspill til å kunne utvide drifta på Moan. Foruten 
ytterligere bestemmelser knyttet til selve området ble det bestemt å båndlegge 
området for masseuttak og krav om reguleringsplan i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-2 som stiller krav til konsekvensutredning uten planprogram. 
Bakgrunnen for dette var at Isaksen ønsket å regulere området for å kunne ta ut 
ytterligere med masser. 

 
 

Den 02.10.2015 ble det søkt om driftskonsesjon gjennom DIRMIN - direktoratet for 
mineralforvaltning (søknaden er vedlagt). Søknaden ble sendt ut på høring den 
03.04.2017 med høringsfrist 05.05.2017. Omsøkt uttak var på 488.568 kubikk. 
Innstillingen til kommunen var at driftskonsesjon kan innvilges på den betingelse at det 
foreligger en godkjent reguleringsplan for området. 



  
 
 

 
 

 
Vurdering av Konsekvensutredninger (KU): 

 Konsekvensutredningene er i henhold til enighet mellom kommunen og tiltakshavers 
konsulent. Det ble imidlertid senere påpekt behovet for en konsekvensutredning av fisk 
og ferskvann. Dette har blitt ivaretatt, men medførte noe forsinkelse av behandlingen 
av planen da det ikke opprinnelig var tiltenkt. Kravet kom fra Fylkesmannen men var 
av ukjente årsaker ikke tatt med i den første vurderingen. Dette ble overholdt og 
oversendt til kommunen.  

 

Konsekvensutredningen er gjort i henhold til Statens vegvesens metoder for 
konsekvensvurderinger ifra håndbok V 712 

 

KU FISK OG FERSKVANN: 
 

 Føringer for KU i henhold til plan- og bygningsloven med forskrift samt 
naturmangfoldloven er ivaretatt under dette tema. Konsekvensutredningen er gjort på 
grunnlag av informasjon fra eksisterende databaser, samt det er foretatt befaringer i 
området med vannprøver og prøver av bunndyrsfaunaen. Analysene fra 
bunndyrsprøvene viste ikke tegn til noen merkbare forskjeller og det var heller ikke 
tegn til forsuring av vannkvalitet mellom målestasjoner i elva. 

  Under ovennevnte tema er følgende vurdert: 

 -Økologiske funksjonsområder (-1 (negativ konsekvens)) 

 -Viktige naturtyper (-1(negativ konsekvens)) 

 -Vernet natur (-1-2 minus(negativ konsekvens)) 

 

Overordnet vurdering i KU kan sees på side 3 i KU for fisk og ferskvann. 

  

Følgende avbøtende tiltak er tatt inn i plan 

 

Avbøtende tiltak: Følgende tiltak anbefales for å unngå negativ påvirkning på 
vassdragsnaturen: 
- Inngrep ned mot elva må unngås og kantvegetasjon bevares i en 20 meter 
buffersone innenfor hele planområdet. 
 
- Ved anleggelse av bru over Skaugvollelva, bør elveløpet ikke innsnevres av fylling 
eller pilar. Brua bør etableres med landkar som fundamenteres over flomnivå. 
 
- Den lille sidebekken som drenerer fra planområdet står i risiko for å føre med seg 
partikler og finstoff fra masseuttaket. For å unngå negativ påvirkning bør det derfor 
vurderes å etablere et sandfang/sedimentasjonsbasseng i bekkens øvre del. 
 



  
 
 

 

Vurdering av KU for fisk og ferskvann 

 Skaugvollelva er et vernet vassdrag. Kommunen har gjennomgått 
konsekvensutredningen og vurderer avbøtende tiltak som svært viktige i 
vurderingen av planen som helhet. De avbøtende tiltakene ble i stor grad vurdert 
av kommunen selv med tanke på buffersonen rundt vassdraget. Dersom 
vassdraget blir stående uforstyrret fra menneskelig mekanisk påvirkning så vil 
skadene som er påført fra tidligere drift med tiden reparere seg selv. Sånn det 
kommer frem av bilder og vurderinger så er det flere kulper langs de delene av 
vassdraget som omfattes av planområdet. Med hensynsone og strengere 
bestemmelser hva gjelder inngrep langs elva så vil disse kulpene bli bevart. 
Kulper er viktig for gytingen samt det fungerer som naturlige hindre som 
bremser hastigheten på flomvann. Kantvegetasjon er også viktig å bevare da det 
renser vannet både for næringssalter og partikler. Kulpene fungerer som 
naturlige sedimentasjonsbasseng. Ved lavere vannføring vil derfor masser i 
forbindelse med brobygging lettere bunnfelle og vil ikke påvirke vassdraget 
nevneverdige negative konsekvenser. Slik kommunen vurderer det vil en 
reguleringsplan for området som også tar for seg vernet av vassdraget være et 
sterkere vern med tillatt drift under kontrollerte forhold enn om det ikke 
foreligger noen form for reguleringer og krav til restaurering av omkringliggende 
landskap.  

 

 
 

 



  
 
 

 
Figur 1 
 
 

KU Landskapsbilde: 
 

KU utarbeidet etter samme metodikk som ovennevnte utredning. Utredningen skal 
presentere fjernvirkningene av en framtidig utvidelse av steinbruddet og hva slags 
konsekvenser dette har for nærliggende områder og bebyggelse. Denne 
konsekvensutredningen skal også gi kunnskaper om restaurering av området etter endt 
driftsperiode. 

 
 I denne konsekvensutredningen er det 2 utredninger - en for delområde A som 
omfatter adkomstveien fra fylkesveg og opp til bruddet og en for delområde B som 
omfatter selve bruddet. 

 

Vurdering av KU for Landskapsbilde: 

 

Delområde A får ifølge KU middels positiv konsekvens da adkomstveien kan brukes 
lenge etter at driften har opphørt i forbindelse med skogsdrift og til friluftsrelaterte 
formål (Jf. pkt 8.1 KU landskapsbilde). Kommunen er enig i vurderingen som er gjort 
av adkomstvegen. Denne vil heller ikke føre til økte negative fjernvirkninger enn det 
som allerede foreligger med dagens situasjon.  



  
 
 

 

Delområde B  

Delområdet B omfatter selve uttaksområdet. Området vil uten tvil gi store 
fjernvirkninger og av konsekvensutredningen (Se konskvensvifte) så vil den få karakter 
«noe forringet». Vurderingen virker noe «finslipt» og ut ifra illustrasjoner så vil 
fjernvirkningene bli mye større enn slik de fremkommer i dag. Som Norconsult selv 
presiserer: 

«Tiltaket har en visuell forankring i landskapet, men de nye linjene inne i uttaket vil ikke være 
optimalt tilpasset de store linjene i landskapet, og forankret i landskapets former. Den markante 
framstikkende fjellknausen (konveks form) vil bli erstattet av en flatere/skålformet (konkav 
form). Avslutningsplanen med tiltak for tilbakefylling av løsmasser, terrengforming og 
revegetering vil ikke kunne kamuflere at landskapet er blitt forandret. Men tilvekst av skog på 
sikt, vil etter hvert viske ut preget av inngrep - sett fra influensområdet.» 

 

 

Figur 2 

 

Avbøtende tiltak kommer frem av KU for landskapsbilder pkt 10.1 på side 29 i rapporten. 
Avbøtende tiltak omhandler revegetering med bruk av masser som er tatt ifra området. 
Samt etappevis drift (se driftsplan) slik at det lar seg gjøre å istandsette utførte 
etapper når ny etappe påbegynnes. 

   

Vurdering av reguleringsplan: 

 



  
 
 

Gildeskål kommune mottok førsteutkast til reguleringsplanen den 20.07.2018. 

 

 Gjennomgang av plankart og bestemmelser har blitt foretatt i felleskap. En rekke 
problemstillinger ble kartlagt med tanke på planens avgrensning og bestemmelser. 

 

 Planområdet var drastisk redusert. I oppstartsmeldingen ble det varslet oppstart for et 
område som var langt større. I planforslaget var dette redusert til å gjelde kun 
steinbrudd og knuseanlegg samt adkomst fra fylkesveg 838. Grunnet planens 
mangelfulle bestemmelser vedrørende miljøhensyn ble det henvist til en 
miljøoppfølgingsplan. Denne skal utarbeides i etterkant og det er ikke noe lovfestet 
krav at denne skal følge reguleringsbestemmelsene som vedlegg. Dette ble undersøkt 
på overordnet nivå og bekreftet av fylkesmannen. I fravær av dette dokumentet 
krevde kommunen at området det ble vist oppstart for tas inn igjen i plankartet før 
politisk behandling, og krevde at dette ble regulert til LNFR-områder, for å sørge for at 
tidligere jordbruksmark restaureres og at miljøhensyn ivaretas på en god måte.  

 

         I samtale med regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth, angående vern av Skauvollelva 
foreslo vedkommende å opprette en 20 m bred hensynssone langs elva. Dette ble 
deretter videreformidlet til Norconsult og tatt inn i plan. For å hindre unødvendig 
gjennomgangstrafikk ble det også satt krav om at så fort ny vei er etablert skal 
gammelt veiareal tilbakeføres til jordbruksformål/LNFR fordi ny broforbindelse blir 
anlagt i nær tilknytning til steinbruddet. Eksisterende bro vil kunne opprettholdes slik 
den er for å sørge for tilgang til dyrka mark da det er uhensiktsmessig å rive denne. 
Kommunen var inne på temaet om at eksisterende bru kan benyttes men denne brua 
er ikke dimensjonert for tyngre trafikk og det er dermed uforsvarlig å benytte denne 
brua når det blir aktiv drift i steinbruddet. Det ble fra kommunens hold stilt krav til at 
sedimentasjonsbasseng skal opprettes med tanke på fremtidige klimaforandringer som 
ved store nedbørsmengder kan føre til økt avrenning av forurenset slam fra 
steinbruddet. Sånn det fremkommer av KU viser dette seg å være hensiktsmessig da 
avrenningen fra steinbruddet vil foregå langs en bekk som renner i på vestlig side av 
utvinningsområdet (BRU) i reguleringsplanen. Det fremkommer også av 
rekkefølgebestemmelsene at det skal foreligge en godkjent plan for restaurering av 
området som tidligere har vert brukt som knuseverk. 

 

 Forekomsten på Moan er hovedsakelig av toglimmergneis som har vist seg å være 
svært god og kan benyttes til de fleste bygge- og anleggsformål. Behovet for 
byggeråstoff i Saltenregionen er stort. I møte med planforumet i Salten tidligere i vår 
var dette et diskusjonstema det var knyttet stor bekymring til. Før i tiden fikk man ofte 
byggeråstoff fra overskuddsmasser fra vegbygging. Overskuddsmasser er fra 
vegbygging er i dag nærmest fraværende da moderne verktøy for masseberegninger 
gjør at massen som sprenges ut brukes andre steder i vegfyllinger. Masseregnskapet 
hos utførende entreprenører går derfor nærmest i null med svært lite 
overskuddsmasser til andre formål.  

 

Et masseuttak med stor kapasitet vil være en regionalt viktig ressurs med tanke på hva som 
skjer i Bodø kommune. Samtidig er det knyttet stor bekymring til vassdraget som et verna 



  
 
 

vassdrag. Naboer er bekymret for økt støynivå og økt trafikk. Det utrykkes spesielt 
bekymring med tanke på fjernvirkninger og estetikk. Dette er et eget tema i 
konsekvensutredningen (se KU).  

 

Området er også vurdert for rasfare, både snøskred, steinsprang og leirskred. (se rapport fra 
TALUS). Faren for snøskred og jordskred er vurdert til å være lave. Når det gjelder faren for 
steinsprang/steinskred er det en potensiale fare for det. Det er derfor innarbeidet 
bestemmelse om avbøtende tiltak i forhold til dette. 

 

 

 

 

Figur 4 

 

En viktig problemstilling er hyttebebyggelsen på Skaugvollhalvøya. Her har det vert diskutert 
om fritid- og rekreasjonsinteressene kan komme på kollisjonskurs med 
næringsinteressene. Dette er medtatt som et tema i konsekvensutredningen. (Se KU 
landskapsbilde) 

 

 En overordnet beskrivelse av driftsplan kan leses under pkt.6 i planbeskrivelsen. 
Politiske utvalg har imidlertid ingen myndighet til å fatte vedtak basert på driftsplan da 
det er direktoratet DIRMIN som godkjenner dette. (dette til orientering). 

 

Relevante plandokumenter er i henhold til de krav som har fremkommet av berørte 
sektoretater og kommunen. Miljømessige hensyn er ivaretatt gjennom utvidet plankart 



  
 
 

og tilknyttede bestemmelser. Ytterligere miljøbestemmelser og restriksjoner knyttet til 
drifta vil påløpe gjennom betingelser i driftskonsesjonen. Grunnet stor mangel på 
byggeråstoff i distriktet er det også en regional interesse i å etablere et steinbrudd som 
kan forsyne både i lokal og regional målestokk. Dermed er de samfunnsmessige 
konsekvensene av dette at tilgangen blir bedre og at man slipper å frakte byggeråstoff 
over lengre avstander som også har en klima og miljømessig gevinst i en større skala. 
Kortreiste produkter er viktig for å nå klimamålene, det samme gjelder restaurering av 
jordbruk og økologiske verdier. 

  

Miljøoppfølging, støy, støv etc – utdrag fra planbeskrivelsen    

Forurensningsforskriftens kapittel 30 inneholder krav om miljøoppfølging og planlagt drift skal 
til enhver tid være i henhold til kravene i kapittel 30. 

Tilgrensende boliger skal ikke utsettes for høyere støybelastning fra masseuttaket enn 
fastsatt i retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 og 
forurensingsforskriften. 

Støvnedfall fra masseuttaket med tilhørende produksjonsanlegg skal til enhver tid ligge 
innenfor gjeldende krav i forurensingsforskriften. 

Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind 
som kan gi støvflukt. Når forholdene tilsier fare for støvflukt benyttes vatningsanlegg for å 
dempe støv fra knusing, sikting og transport. 

Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for å sikre 
atføringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en god måte. Planen skal være 
godkjent før igangsettingstillatelsen gis. 

 

Konklusjon: 

Det konkluderes med at det i næringsøyemed er store fordeler ved å tillate et 
permanent steinbrudd på Moan. Det er stor etterspørsel etter godkjente steinmasser 
og det har i forbindelse med plannettverksmøter i Salten vært uttrykt bekymring for at 
dette kan bli en mangelvare, spesielt i forbindelse med større utbyggingsprosjekter 
som er nært forestående i regionen. Masseuttaket på Moan kan derfor bli en viktig 
leverandør av kvalitetssikrede masser i årene fremover. Ved å tillate profesjonell drift 
må næringsaktøren forholde seg til både konsesjonsvilkår og reguleringsbestemmelser 
i driften. Gjennom bestemmelser i reguleringsplan vil kommunen i større grad kunne 
ha kontroll over at kravene som blir satt i planen med tanke på restaureringen av 
tidligere jordbrukslandskap blir etterfulgt. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges 
ut på høring. 
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Uttalelse til melding om planoppstart for detaljplan for steinbrudd - Moan i 

Gildeskål kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 14.12.2017. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. I 

denne saken uttaler vi oss som forvaltere av riksveg på vegne av staten og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Formålet med planarbeidet at steinbruddet skal godkjennes for permanent drift. I 

kommuneplanens arealplan er området delvis avsatt til råstoffutvinning. Gildeskål kommune 

har vurdert at tiltaket krever konsekvensutredning. 

 

Vurdering 

Vårt anliggende i denne saken vil være tilknytning og byggegrense til fv. 838 og fv. 17.  

 

Innspill: 

 Adkomsten til planområdet er via Fv. 838, som har en fartsgrense på 80 km/t og en 

årsdøgntrafikk på 680 personbilenheter. Adkomsten må utformes i henhold til 

vegnormalen, vi viser til våre håndbøker N100 og N101, dimensjonerende kjøretøy 

velges ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og muligheter for omkjøring. Geometriske 

krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. 
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 Planområdet grenser i sørøst mot fv. 17 hvor det er tunnel. Avstanden mellom 

plangrensen og midtlinjen av fylkesvegen fremkommer ikke av oppstartsvarselet. Det bør 

gjennom rekkefølgebestemmelse sikres at sprenging i masseuttaket ikke får 

konsekvenser for tunnelen. Det må sikres at det ved sprenging og uttak av masser i en 

avstand på 100 meter fra senterlinjen av fylkesveg 17 så skal geologisk rapport og 

uttaksplan sendes til Statens vegvesen for godkjenning. 

 

Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid 

Vi har ingen flere innspill så langt og ser frem til å motta en mer detaljert detaljplan for 

videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i den 

videre planprosess.  

 

For å unngå konflikter og forsinkelser i planprosessen anbefaler vi planforslaget oversendes 

oss for forhåndsuttalelse før den fremlegges til politisk behandling 

 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland  

Med hilsen 

 

 

 

John A. Mardal 

fagkoordinator Trude Mørk 

 senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for 
steinbrudd Moan Skauvoll i Gildeskål kommune 

Vi viser til deres brev av 14.12.2017. 

 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 

aktuelle området hvor tiltak planlegges. 

 

Imidlertid kan sannsynligheten for konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner kunne 

legge føringer på omfanget av tiltaket innenfor det navngitte området. Lokaliseringen av tiltaket, 

tiltakets konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, eventuelle adkomstveier og andre typer 

markinngrep må i alle tilfeller avklares med kulturminnemyndighetene. Finner en det sannsynlig 

at det kan være automatisk fredete samiske kulturminner og kulturmiljøer som hittil ikke er 

påvist i det aktuelle tiltaksområdet, må Sametinget vurdere en befaring før endelig uttalelse kan 

gis.  

 

Dette innebærer at Sametinget i stor grad må ha nøyaktig kartfestinger over tiltaks lokalisering 

og utforming. En mer nøyaktig kartfesting av tiltak og dets lokalisering (-er), først og fremst i 

form av best mulig kartmateriale men også i form av opplysninger om tilstøtende tiltak, vil i de 

fleste tilfeller også føre til at planlagte tiltak kan gjennomføres samtidig som en sikrer seg at 

kulturminners og –miljøers vern og historiske, kulturelle og identitetsmessige verdier blir 

ivaretatt.  

 

Sametinget vil derfor avvente vår endelige uttalelse inntil utarbeidelse av kart- og planmateriale 

med mer spesifikk angivelse av tiltakets art foreligger.  

 

Vi viser forøvrig til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland.  
 
 
 
Varrudagáj /Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Una Elstad 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Sammendrag  

Hensikten med planarbeidet er å klargjøre råstoffutvinningsområde (steinbrudd) med tilhørende område for 

industri for drift. Det er også planlagt oppgradert adkomstveg, delvis i dagens trase og delvis som ny trase 

med bro over Skauvollelva.  Tiltaksområdet ligger ved Skauvoll i Nordland. Steinbrudd Moan med tilhørende 

anlegg vil bli planlagt for å kunne produsere masser til lokale veg- og byggeprosjekter.  Det er for tiden 

prøvedrift i nedre del av tiltaksområdet. 

 

Landskapets hovedform er bratte fjellsider som møter strandflata på en vid og slak elveslette. Skauvollelva 

er et verdifullt landskapselement som samlende og visuelt elementet i det skålformete landskapsrommet.  

Elva er et vernet vassdrag (Verneplan IV). Fjellsidene er kledt med tett bjørkeskog, med innslag av avgrensa 

granplantefelt.  Elvesletta har noe dyrkajord, som er holdt i hevd, for øvrig er kulturlandskapet i 

gjengroingsfase.  Uttaksområdet ligger delvis som en godt synlig fjellknaus med tynt løsmassedekke og bart 

fjell. 

 

0-alternativet er slik adkomstveg og steinbrudd framstår pr i dag, uten planer om tilbakeføring og 

revegetering.  

Det forutsettes at beskrevne avbøtende tiltak innarbeides i planene og gjennomføringen av det nye 

råstoffutvinningsområdet.  

 

Visuell influens 

Eksisterende steinbrudd ligger noe synlig i landskapet, men skjermes delvis av granskog og bjørkeskogen 

langs elva for næreksponering.  Fjerneksponeringen vil bli vesentlig større når planlagt tiltak kommer i gang.  

 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

I dette tilfellet sammenlignes et område berørt av eksisterende adkomstveg og steinbrudd i ikke tilbakeført 

tilstand, med et større inngrep i samme område, men da i ferdig tilbakeført tilstand. Dette gjør at tiltaket 

kommer mer positivt ut når det gjelder påvirkning (omfang) og konsekvens, enn om dagens situasjon 

opprettholdes - uten istandsetting og revegetering.  

 

Delområde A; Adkomstveg. Områdets verdi vedrørende landskapsbildet er middels positiv, dette sammen 

med at påvirkningen er vurdert til å være en ubetydelig endring, gir for delområde A ubetydelig 

konsekvens.                                                                                     

Delområde B; Råstoffutvinning og industri. Området har vedrørende landskapsbildet noe verdi, dette 

sammen med at påvirkningen er vurdert til noe forringet, gir for delområde B noe forringet som 

konsekvens.  
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1 Innledning 

1.1 HVA UTREDES 

Hensikten med planarbeidet er å klargjøre råstoffutvinningsområdet for drift. Lokalt og regionalt er 

det stort behov for ulike typer grus- og steinmasser. Blant annet er det behov for masser 

til vegvedlikehold og ny vegbygging og til lokale byggeprosjekter (bolig, fritidsbolig etc.)  

 

1.2 METODE 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Formålet med analysen 

er å frambringe kunnskap om verdiene i landskapsbildet og belyse hvordan tiltaket vil kunne 

påvirke disse.  

Grunnlaget for sammenligning vil være alternativ 0, som innebærer at grustaket framstår i omfang 

og utførelse pr i dag. 

Utredningen vedrørende landskapsbilde vil ta utgangspunkt i metodikken i veileder for 

konsekvensutredninger, håndbok V712 som er utarbeidet av Statens vegvesen.  

Opplegg: 

1. Beskrivelse av eksisterende situasjon med hensyn på temaet. 

2. Beskrivelse av tilgjengelig informasjon om området. 

3. Verdifastsetting, og vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvens. 

6. Avbøtende tiltak for å dempe eventuelle ulemper. 
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1.3 BELIGGENHET 

Tiltaksområdet ligger ca. 6-7 km sør for Inndyr sentrum, og rett nord for FV17, der den kommer ut 

av Skauvolltunnelen 

 

 

 

 Kartutsnittet viser planområdets beliggenhet (rød sirkel) i Gildeskål kommune. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnittet viser planavgrensningen (svart stiplet linje).  Regulert adkomstveg er vist med rød linje 
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2 Tiltaket 

2.1 BESKRIVELSE AV FOREKOMST OG PLANLAGT UTTAK 

Steinbrudd Moan med tilhørende anlegg vil bli planlagt for å produsere masser til veg- og 

byggeprosjekter. 

 

Uttaksområde for stein 
Prøvedrift i planområdet har dokumentert svært god forekomst av hovedsakelig finkornet granitt 

med en del innblanding av glimmerskifer.  Steinbruddet søkes derfor godkjent for permanent drift. 

Massene som tas ut ønskes bearbeidet på stedet for bruk i lokale byggeprosjekter.   Planen skal 

også sikre adkomst til steinbruddet fra FV838. 

 

Arealet som er avsatt til råstoffutvinning er 38,1 daa, hvorav selve uttaksområdet er på ca 32,2 

daa.  Område avsatt til bearbeiding av massene/industri er på ca 25 daa.  Totalt uttak er ca 

680.000 m3, som utgjør ca. 1,8 millioner tonn. 

 

Uttaket vil skje i etapper og tilpasses topografien. Bruddet planlegges med driveretning 

sørvestover, og etter hvert som bruddkanten forflyttes vestover, vil arealene for anlegg og lagring 

av masser bli større. Produksjonen vil styres av markedets etterspørsel, men med et regulert 

maksimalt uttak per år.  Forventet årlig uttak er 15-20.000 m3. 

Etappe 1-4 utgjør et volum på ca 480.000 m3, dvs. at hver etappe vil gå over ca 6-7 år.  5. og siste 

etappe har et uttaksvolum på 200.000 m3 (10 år). 

 

Illustrasjonene under 2.2 viser etappeinndeling og nedre kote for hver etappe: etappe 1 ned til kote 

72; dette gir skjæring i bakkant på maks 20-25 m. 

Nivå uttak etappe 2 er kote 60 (maks pallehøyde 12 m).  Etappe 3: kote 48, etappe 4: kote 36 og 

etappe 5 tar ut masser ned til planum kote 22, hvor en tar igjen eksisterende terreng i vest.  

Pallehøyder og – avslutning er tilpasset omkringliggende terreng. 
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2.2 FORHOLD VED TILTAKET SOM VIL PÅVIRKE LANDSKAPSBILDET 

• Avskoging og avdekking av berget  

• Boring og sprengning i berget  

• Bruddet planlegges vestover og etter hvert som bruddkanten forflyttes vil arealene for 

anlegg og lagring av masser bli større 

• Uttaket vil skje i etapper og tilpasses topografien  

• Nåværende veg fram til området skal delvis utbedres og delvis opparbeides ny 

adkomstveg, med bro over Skauvollelva. 

• Granplantefelt og bjørkeskog, som brem mellom elva og tiltaksområdet bør bevares og evt. 

forsterkes med nyplanting for å hindre innsyn og mulig avrenning fra bearbeidingsområdet 

til elva 

• Nærføring til Skauvollelva krever varsomhet i forbindelse med drift og avvikling 

• Etter avsluttet drift tenker man tilførsel av rene masser for å kunne forme terrenget og 

revegetere  

• Som en del av reguleringsplanmaterialet vil det lages en driftsplan som viser faser i uttak 

av masser, avslutning og tilbakeføring etter endt drift 

• Det er laget et utkast til etappeplan med volumer, utforming og avgrensning av 

uttaksområdene. Dette er et anslag ut i fra dagens situasjon, beslutning om endelig 

utforming vil skje gjennom planprosessen  

             

 
Oversikt driftsplan. Kilde: Norconsult AS 2018 

 
   



 Oppdragsnr.: 5177527 

 Dokument nr.:       

Detaljreguleringsplan for steinbrudd Moan, Skauvoll i Gildeskål kommune | Konsekvensutredning Revisjon:       

 

X:\nor\oppdrag\Bodø\517\75\5177527\5 Arbeidsdokumenter\55 Landskap 2018-06-25 | Side 11 av 30 

 

 

 
Driftsplan - lengdeprofil. Kilde: Norconsult AS 2018.  

 
 
 

2.3 GRUNNLAG FOR UTREDNING 

Foreliggende driftsplan og avslutningsplan legges til grunn for utredningen. 

Intensjonene vedørende istandsetting og revegetering betyr at anbefalingene til tiltak som 

beskrives i kapittel om «Avbøtende tiltak» blir fulgt. 
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3 Bakgrunnsinformasjon 

3.1 KOMMUNEPLANEN OG REGULERINGSPLANER 

I Gildeskål kommune er det etablert masseuttak av ulik størrelse gjennom mange år. De fleste 

masseuttak har godkjente driftsplaner som regulerer virksomheten. Kommunen ønsker at 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal bidra til å regulere gamle og nye masseuttak slik 

at det er mulig å ivareta ulike samfunnshensyn og også sørge for en tilbakeføring av områdene 

etter endt drift. 

Planarbeidet skal legge til rette for permanent drift av uttaksområdet.  Området er uregulert.  Det 

aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel av 26.06.13 avsatt som nåværende LNFR-område 

(landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).  Området er ikke avsatt og juridisk avklart for 

råstoffutvinning, men båndlagt midlertidig med tanke på videre planlegging med reguleringsplan for 

å gjennomføre arealbruk og tiltak.  «Båndlegging i påvente av vedtak» er ofte begrunnet i et behov 

for kommunen for ytterligere tid til å fastsette den endelige arealbruken for området.  Arealbruk 

«råstoffutvinning» er således ikke fastsatt i overordnet plan. 

Fylkesmannen i Nordland har gitt innspill til oppstart detaljregulering, 31.01.18, hvor det bl.a. 

påpekes at masseuttaket vil bli liggende nært Skauvollelva, som er et vernet vassdrag.   De 

rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag må derfor legges til grunn som premiss for 

planleggingen. 

 

3.2 KULTURMILJØ 

Det har ikke vært mulig å finne kilder til eventuelt kartlagte automatisk fredede kulturminner, 

samiske kulturminner eller andre kulturminner og -miljøer i området.  Videre avklaringer må gjøres i 

planprosessen. 

 

 

3.3 NATURMILJØ 

Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Skauvollelva. Skauvollelva er et anadromt vassdrag hvor 

sjøørret er etablert med selvproduserende bestand.  Vassdraget er underlagt vern gjennom 

verneplan IV for vassdrag. På kartillustrasjonen nedenfor viser stiplet linje omfanget av verneplan 

for Skauvollelva.  Som vernegrunnlag er oppgitt urørthet og kvaliteter som referansevassdrag.  

Vassdragets elver og mange små og store vann er sentrale deler av et særpreget landskap formet 

av en kompleks berggrunn med markert strøkretning N-S.  Elveformer, aktive geologiske prosesser 

med grottesystemet Greftkjelen, botanikk og vannfauna – inngår alle som viktige deler av 

naturmangfoldet.  Der elva tar vegen vestover i bratte fossefall, og Fv17 krysser elva med bru, er 

det markert en viktig B-lokalitet av naturtype «bekkekløft og bergvegg», utforming: «lavlands-

lauvskogsbekkekløft»; lokalt sjelden med mulige sjeldne eller rødlistede base- og fuktkrevende 

arter. Berget er preget av ras og utglidninger.  Ingen lignende lokaliteter er registrert i kommunen.   
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3.4 NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG TURISME 

Spredt boligbebyggelse ligger på kollene nærmest sjøen, 5-600 m fra tiltaket.  Det er ikke kjent at 

planområdet benyttes aktivt til friluftsliv, men stier langs nordsida av elva gir forbindelse mellom 

sjøen og det kartlagte utfartsområdet Skaugvolldalen-Steppene , avgrenset i nord av FV17.  Dette 

er et viktig lokalt og regionalt dalføre, med elva og fiskevann, som benyttes hele året.   

Kystriksvegen, FV17, den nasjonale turistvegen, går oppe i fjellsida, sør for planområdet, og 

dukker inn i tunnel rett ovenfor dette. 

  

  

3.5 JORD- OG SKOGBRUK 

Planlagt adkomstveg vil beslaglegge noe dyrkbart areal, som ikke synes å være i bruk lenger.  

Deler av planområdet består av granplantefelt i vekstfase. Hvorvidt dette er produktivt 

skogsarevites ikke.   I sør grenser uttaksområdet til dyrkamark i vest (grasproduksjon).  

Planområdet synes ikke viktig for skogressurser og jordbruk. 

 

Naturmiljø kartlagt i database: Stiplet linje viser hele nedslagsfeltet for Skauvollelva i verneplanen.  De to 

kartlagte naturtypene er «bekkekløft og bergvegg», lengst nord; og Greftkjelen grottesystem.  Rosa areal er 

utstrekningen av utfartsområdet Skauvolldalen- Steppene 
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4 Landskapsbeskrivelse 

4.1 OVERORDNET BESKRIVELSE 

  

Området tilhører landskapsregion 29 ”kystbygdene i Helgeland og Salten”, underregion 29.2 Midtre 

Helgeland (Puschmann 2005). Karakteristisk for landskapets hovedform er en lav og smal stripe 

langs fastlandskystens ytterside – strandflata, som går skarpt over i en bratt og markert 

fjellskråning. Disse kystfjella har både paleiske (godt avrunda) former og glasiale (mer taggete) 

former. Landskapets småformer består av lave knauser og fjellknatter, som stikker opp fra 

strandflata.   

Hav- og vassdragskomponenten er dominerende.  Regionens vassdrag er ofte korte, med mange 

småvann.   

Vegetasjonen i regionen preges av nakne svaberg med karrig vegetasjon og strandengene er ofte 

artsrike og domineres av gras med høyt innslag av urter.  Sammen med kystlyngheier, var disse 

tidligere benyttet til slått og beite.  Denne utmarksbruken er stort sett opphørt, og arealene gror 

gradvis igjen.  Langs vassdrag og på lunere steder med mer løsmasser er det frodig lauvskog.  

Typisk er også de rektangulære granplantingene, i hellende fjellsider.  Regionen preges også av 

rene, karrige furuskoger med sterkt osceanisk preg. 

Jordbruksmark med grasforproduksjon på innmark dekker «hele» strandflata mellom ruvende fjell.  

Bebyggelsen består av noen få gårdsanlegg med sitt tradisjonelle preg med nordlandslåna sentralt 

i tunet, og et og annet nyere typehus.  

 En viktig nerve gjennom store deler av regionen er Kystriksvegen. 

Skauvoll er ikke kartlagt med hensyn til landskapstyper i den nasjonale databasen. Nedenfor 

redegjøres det derfor generelt for hvordan landskapselementer og vegetasjon oppleves.  

Skauvoll er typisk for landskapsregionen, som omtalt ovenfor. På strandflata dukker små knauser 

opp til rundt 30-40 m høyde.  Fjellfoten, spesielt på sørsida, har en markant overgang til 

strandflata, eller elvesletta, hvor løsmasseavsetninger fra elva har lagt grunnlag for dyrkbar jord.  

Elvesletta, med den meandrerende Skauvollelva, har en karakteristisk vid skålform, som avsnevres 

av småkollene før elva renner ut i Skauvollbukta, under FV838.  På nordsida av elvesletta er 

terrenget slakere i overgangen til fjellfoten. De høyeste fjelltoppene rundt «skåla» rager opp 400-

600 m o.h.  

Arealene på elvesletta bærer preg av gjengroing av tidligere tiders eng og beite.  Noen arealer 

holdes fortsatt i hevd til grasproduksjon 

Inngrep i form av kraftgater, grøfting, driftsveg til prøvebrudd og grustak/-deponering langs elva og 

andre steder, er godt synlige. 
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Videre oppover dalen, langs elva, og lisidene, er det tett bjørkeskog med innslag av rogn. Den 

trangeste delen av elvedalen, hvor elva går i stryk i trang fjellkløft – lengst øst i landskapsrommet, 

er ikke synlig fra planområdet/inn mot planområdet. 

Flere granplantefelt preger området, og gran har også frødd seg inn i bjørkeskogen.  Der fjellsidene 

står steile, eller berget stikker opp, er det grunt løsmassedekke, med lyng og einer, og blottlagt fjell. 

 

Kystriksvegen FV17 går oppe i fjellsida med blottlagt fjell, og har dermed fri sikt ned i dalen. 

Flyfoto viser eksisterende arealtyper. Planområdet er vist med rød stiplet linje.  Avstanden til nærmeste hus 

er 535 m fra vegg i dagens brudd. 

 

 

4.2 PLANOMRÅDET 

I planområdet inngår hele eller deler av gnr21, bruksnr 3 og 5, grunneier Frode Isaksen, som også 

er tiltakshaver.  I tillegg inngår 201/1, som utgjør del av FV838, for å sikre adkomst til steinbruddet.  

Området ligger rett nord for FV17 og nært Skauvollelva. 

 

 

Planområdet heller gjennomgående mot vest - sørvest hvor ny adkomstveg skal bygges fra  

avkjøring FV 838, over elvesletta nord for elva, med kryssing i bro over elva (ca. kote 17), forbi 

dagens brudd, og opp til kote 50 på planlagt areal for drift.  Beslaglagte arealer er eng og 

gjengroingsarealer. 
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Uttaksområdet for stein er en markant fjellknaus, som stikker fram fra fjellmassivet bakenfor, med 

gjennomgående helning vestover, fra kote 100 ned til kote 22. 

Areal regulert for drift og bearbeiding av uttatte masser, er noe slakere, og med helning 

gjennomgående mot vest – nordvest, fra kote 70 ned til kote 50.  Området er overveiende 

naturpreget, der det ikke er foretatt prøvedrift.  Granplantinger og bjørkeskog, og noe bart fjell 

preger området i dag. 

Nedre del av uttaksområdet har et markert bekkedrag/grøfteprofil, der fjellknausen går over i 

slakere eng. 

 

Det er ingen boligbebyggelse i selve planområdet, men en husklynge har adkomst fra nedre del av 

adkomstvegen. 
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4.2.1 Bilder  

 

Planområdet og dets omgivelser.  Kartet viser standpunkt for bildene, med nummerering 

 

 

 

Bilde 1: nedre del av planområdet: t.v. regulert adkomst fra krysset fv 838, blir en oppgradering av 

dagens adkomst.  Skauvollelva renner ut under brua t.h. i bildet   
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Bilde 2: planområdet sett fra nærmeste hus; t.v. ses dagens brudd 

 

Bilde 3 dagens bruddkant   

 

Bilde 4: fjellfot møter strandflata: landskapsrommet dannes av bratte fjellsider med dyrka mark på 

elvesletta i bunnen, slakt skrånende mot sjøen; bjørkeskog langs elva, som meandrerer over sletta 
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Bilde 5: elva med dagens adkomstveg; t.v. ses dagens kryssing av elva, uten bru.  Bildet viser den 

nærmeste bebyggelsen, ca 500 m unna   

 

 

Bilde 6: granplantefeltet omkranser delvis nedre del av dagens brudd og adkomst.  Denne bufferen 

er viktig mot elva, både visuelt og for å hindre avrenning fra tiltaket til elva   

 

Bilde 7: dominerende vegetasjonstype i området er bjørk med noe innslag av rogn og frøformert 

gran.  De avgrensa granplantingene er typiske i området 
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5 O-alternativet 

I konsekvensutredninger blir dagens situasjon omtalt som 0-alternativet, og er altså referansen 

som benyttes som sammenligningsgrunnlag. Det vil si at alle konsekvenser av det nye tiltaket må 

måles opp mot konsekvensene ved ikke å gjennomføre tiltaket. 

 

Beskrivelse av 0-alternativet; 

 

• I nordvestre del av tiltaksområdet er det foretatt et mindre uttak av stein, basert på en 

midlertidig tillatelse. 

• Det foreligger ikke krav om istandsetting eller revegetering av brudd og berørte 

driftsarealer 

• Stedvis preges landskapet av masseuttak og -deponering langs dagens driftsveg og langs 

Skauvollelva  

 

 

0-alternativet er derfor slik tiltaket framstår i omfang og utførelse pr i dag. 
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6 Verdi 

Planområdet vurderes todelt: ny adkomstveg, som vil bli liggende på elvesletta og som delvis vil 

berøre elva direkte (brokryssing).  Nedre del av adkomstvegen anses å være en utbedring av 

dagens veg, og ligger så nært opp til 0-alternativet at denne vegstrekningen ikke omtales i 

vurderingen. 

Det andre delområdet er det resterende planområdet, som omfatter steinbrudd (inklusive dagens 

prøvebrudd), område for lagring og bearbeiding av masser, og den delen av ny adkomstveg som 

ligger nærmest uttaks- og driftsområdet.  Delområdene benevnes A og B. 

 

6.1 DELOMRÅDE A; ADKOMSTVEG 

Planlagt adkomstveg vil få nærføring til Skauvollelva, som er et vernet vassdrag. Den skal også 

krysse elva i bro.  Vassdraget har lokal/regional betydning. Området har visuelle kvaliteter som er 

typiske for landskapet i regionen. 

Visuelt sett er hele elvesletta viktig for opplevelsen av elveløpet. Elvesletta domineres av 

kulturlandskap; dyrka mark, gjengroing og annen menneskelig aktivitet.  Totalinntrykket reduseres 

noe av kraftgater og spor av næringsdrift.  Området gis middels verdi. 

 

       Noe     Middels     Stor           verdi   

 |-----------|------------|------------| 

        ▲ 

 

6.2 DELOMRÅDE B; RÅSTOFFUTVINNING OG INDUSTRI 

Tiltaket beslaglegger et område hvor naturlandskapet, med bjørkeskog, granplantefelt og stedvis 

nakne knauser, er dominerende.  Landskapstypen har stor utbredelse i regionen og er lokalt 

vanlig/alminnelig.  Området gis noe verdi. 

 

   Noe        Middels     Stor          verdi 

 |-----------|------------|------------| 

          ▲  
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Illustrasjonen viser delområder for verdivurdering. Delområde A har middels verdi. Delområde B 

har noe verdi. 
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7 Influensområde 

Utredningsområdet består av planområdet og influensområdet.  For landskapsbildet vil alle 

områder der man har innsyn til planområdet og hvor avstanden til tiltaket ikke er større enn at 

tiltaket er synbart, inngå i influensområdet. 

Influensområdet her vurderes å være begrenset. Topografien og tett vegetasjon medvirker til dette. 

Planområdet vil være synlig fra bebyggelsen på nesene i vest, fra sjøen, fra fv 838-brua, der 

Skauvollelva renner ut i sjøen, og fra fv 17 oppe i fjellsida.  

Noe næreksponering vil det være for bebyggelsen nærmest planområdet, ca 600 m unna, og fra 

tursti langs elva.  Men her vil lauvverket sommerstid gi noe kamuflasje. Jo nærmere man kommer 

planområdet jo mindre ser man pga høydeforskjell i terrenget og vegetasjon.  

 

 

 

Innsyn fra influensområdet til planområdet.  Kartet viser standpunkt for bildene, med nummerering 
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Bilde 1, 2 og 3: Fjellknausen er godt synlig fra bebyggelsen på nesene i Skauvollbukta 
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Bilde 4, 5 og 6: Fjellknausen stikker 

markert ut fra bjørkeskogen, slik at den 

er synlig langs fv17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7: Fjellknausen 

er synlig fra den 

nærmeste 

bebyggelsen, også 

sommerstid 

 

 

  

 

 

 

 

4 5 

6 

7 
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8 Påvirkning og konsekvens 

Vurderingen av påvirkning (eller omfang) vurderer om tiltaket vil være positivt eller negativt for det 

berørte delområdet, og i hvilken grad tiltaket vil påvirke delområdet. 

I dette tilfellet sammenlignes et område berørt av eksisterende prøvedrift av steinbrudd med 

omkringliggende rigg og masselagring, samt driftsveg med noe ødelagt sideterreng langs elva -  i 

ikke tilbakeført tilstand, med et større inngrep i samme område, men da i ferdig tilbakeført tilstand 

(se avbøtende tiltak). Dette gjør at tiltaket kommer mer positivt ut vedrørende påvirkning og 

konsekvens, enn om det hadde blitt stilt krav om istandsetting og revegetering av nåværende 

situasjon.  

Konsekvensvurderingen legger til grunn situasjonen etter endt drift, og avslutningsplan med 

prissatte avbøtende tiltak er gjennomført. 

Planområdet er delt inn i to delområder, som beskrevet under verdi 

8.1 DELOMRÅDE A ; ADKOMSTVEG 

Tiltaket har god lokalisering da det benytter seg av eksisterende driftsveg i begge ender; dvs der 

den utbedra vegen er lagt til arealer hvor det allerede er inngrep i form av driftsveg med 

sideterreng og prøvebrudd. Den vesentligste delen av påvirkningen skjer der ny planlagt veg 

legges over uberørt eng/gjengrodd areal og i forbindelse med kryssing av elva.  Med tilpasset 

horisontal- og vertikalkurvatur på vegen, og en visuelt god løsning både på brukar (forankring til 

elvas sideterreng) og bruspenn/materialvalg, kan adkomstvegen bli en positiv opplevelse rent 

visuelt.  Vegen er tenkt permanent, og etter avslutning av tiltaket, vil det gi forbedret tilgjengelighet 

for friluftsliv og skogsdrift. 

Påvirkningen vurderes å gi en ubetydelig endring for delområde A 

Områdets verdi vedrørende landskapsbildet er middels positiv, dette sammen med at 

påvirkningen er vurdert til å være ubetydelig endring, gir for delområde A ubetydelig 

konsekvens.                                                                                     

 

8.2 DELOMRÅDE B ; RÅSTOFFUTVINNING OG INDUSTRI 

Tiltaket har en visuell forankring i landskapet, men de nye linjene inne i uttaket vil ikke være 

optimalt tilpasset de store linjene i landskapet, og forankret i landskapets former. Den markante 

framstikkende fjellknausen (konveks form) vil bli erstattet av en flatere/skålformet (konkav form).  

Avslutningsplanen med tiltak for tilbakefylling av løsmasser, terrengforming og revegetering vil ikke 

kunne kamuflere at landskapet er blitt forandret.  Men tilvekst av skog på sikt, vil etter hvert viske ut 

preget av inngrep - sett fra influensområdet. 

Påvirkningen vil være noe negativ da området får endrede dimensjoner og skala, som ikke vil 

kunne harmonere optimalt med det helhetlige landskapsbildet.  
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Istandsetting etter endt drift vil ikke fullt ut gjenskape et naturterreng som ikke viser spor av 

næringsvirksomhet. 

Tiltakets utforming vil imidlertid gi en forbedret påvirkning for det området som allerede er i prøvedrift, selv 

om største delen område B vil fremstå som noe forringet.  

Påvirkning av delområde B vurderes som noe forringet. 

Delområde B har vedrørende landskapsbildet noe verdi, dette sammen med at påvirkningen er vurdert til 

noe forringet, gir for delområde B noe forringet som konsekvens.  

Som nevnt skal konsekvensvurderingen gjøres på grunnlag av ferdig avsluttet situasjon, med revegetering.  

Underveis vil derimot bruddet forringe landskapsbildet langt mer.  Med etappeintervall på ca. 6 år, og 

deretter revegetering på øvre nivå før ny uttaksetappe starter, og tilsvarende tidshorisont før revegeteringen 

vil ha visuell effekt, vil det kunne ta en generasjon fra tiltaket starter til det ikke lenger er synlig. 

 

Konsekvensvifta (fra Staten Vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser) med plassering av delområde 

A og B, viser en ubetydelig endring av landskapsbildet for delområde A og et noe forringet landskapsbilde for 

delområde B 
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9 Visualiseringer 

 Etter endt drift og avvikling:  Den markante fjellknausen er borte, bruddveggen og -pallene i steinbruddet  

vil ikke være synlig etter revegetering.  Etter noen år vil hele fjellsida få et ensartet bjørkeskogspreg.     

Driftsområdet og nedre del av bruddet tilplantes med gran, som en forlengelse av dagens granplantefelt 

Til sammenligning: se dagens situasjon bilde 2 under « influensområde».  

Over: sett fra fv17 vil knausen være borte, og fjellskråningen vil få et ensartet preg av bjørkeskog 

Nedenfor:  landskapsformen i bruddet blir endret fra konveks til konkav, men vegetasjonen kamuflerer  
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10 Avbøtende tiltak 

10.1 REVEGETERING 

• Det bør velges naturlig revegetering, der dette er mulig,. Dette innebærer at man revegeterer fra 

stedegne toppmasser, og ikke tilfører jord utenfra. På denne måten får man opp stedegne 

plantearter, og man forurenser ikke floraen ved å tilføre fremmede arter. Det kan vurderes tilførsel av 

rene masser som grus, sand, silt, men dette må vurderes i forhold til hvilke type jord dette gir, og om 

ønskede arter trives i dette 

• Det bør vurderes å separere toppjord i deponier etter naturtyper der dette er formålstjenlig for å 

ivareta opprinnelig vegetasjon i sammenheng med omgivelsene. Deponier med toppjord (20-30 cm 

av toppmassene skaves av) bør lagres nærmest mulig der det skal tilbakeføres, for å minske 

transportbehovet. Massene bør så vidt det er mulig, lagres i ranker på maksimalt to meter, og skal 

ikke komprimeres. Dette for å ivareta frøbanken best mulig. Massene legges ut løselig, og skal ikke 

planeres. Hvis man kommer fram til at man må benytte frøblanding, bruk halv mengde slik at 

frøbanken i opprinnelige toppmasser får rom for spiring 

• Ved innblanding av salt, eller evt. andre tilførte stoffer, i masser bør dette utredes for mulig 

avrenning til omgivelsene, da salt eller andre tilførte stoffer kan skade og/eller endre flora og 

artssammensetning 

• Det bør vurderes om det er nødvendig med tilførsel av næring, og hvilken type næring dette skal 

være. Dette kan være aktuelt i områder hvor det er viktig med rask revegetering. Det bør vurderes 

om økologisk revegetering er mulig 

• Det bør vurderes å plante større trær fra området for raskere vegetasjonsetablering. Dette bør gjøres 

direkte, mellomlagring av fjernede trær er sjelden vellykket. Man kan også forsterke 

vegetasjonsetableringen ved å plante pluggplanter av trær av stedegen herkomst 

10.2 ETAPPEVIS DRIFT 

Ved store inngrep bør det så langt det lar seg gjøre drives i etapper og istandsette områder 

fortløpende. Dette for å minske det visuelle omfanget underveis, og sette i gang revegetering på et 

tidligst mulig stadium.  

10.3 SPRENGNING 

I verdifulle naturområder bør all sprengning av fjell vurderes nøye. Sprengning er et ikke-reversibelt 

inngrep i naturen, og får store konsekvenser for landskapsbildet. Det bør derfor gjøres nøye 

vurderinger av sprengningen i kantsonene mot naturområdene, for å få naturlig overganger som evt. 

også er tilrettelagt for revegetering. Det er spesielt viktig å unngå høye og steile bergvegger, som 

vanskeliggjør tilfylling av masser og revegetering for skjerming når uttaket er avsluttet. Overkant 

palleflater utformes og gis tilstrekkelig dybde, slik at den gir nok rom for oppfylling med løsmasser 

med rasvinkel 1:1,75 – til topp skjæring.  Dette for å kunne foreta nødvendig revegetering av 

bruddskråningen fortløpende. 
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10.4 LINJEFØRING 

Man bør befare terrenget og stikke ut inngrepsgrense som følger naturformasjoner i terrenget, og 

som får en linjeføring som harmonerer med omgivelsene.  

10.5 VISUELLE BUFFERE 

Man bør utnytte terrengformasjoner i og rundt planområdet for å lokalisere tiltak og planlegge uttak 

av masser på en slik måte at man oppnår best mulig skjerming av tiltaket.  Dette er spesielt viktig 

vest og nordvest for tiltaket, for å beskytte elva og dens nærmeste omgivelser for eksponering med 

tanke på både innsyn og avrenning.  Dette er også å anbefale vedr. innsyn fra nærmeste 

bebyggelse. Her kan det evt. legges opp en beskyttende voll som forsterkes med treplantning før 

oppstart av videre drift. Inngrepsgrensen bør legges på innsiden av denne vollen, slik at man 

forhindrer lagring eller andre inngrep i området under drift. 

Man bør også ivareta eksisterende vegetasjon der denne skjermer tiltaket for omgivelsene, og evt. 

forsterke og/eller plante ny vegetasjon med gode skjermegenskaper. Massene som benyttes bør 

være egnet for naturlig revegetering med stedets skogsvegetasjon.  For å forsterke og framskynde 

prosessen med å oppnå skjerming, kan det i tillegg plantes gran 

10.6 BEKKEDRAG 

• Bekkedraget som renner igjennom uttaksområdet i dag, bør gjenskapes når flata nedenfor nedre 

palle skal arronderes, som «flomveg» og errosjonsbeskyttelse. Overgangssonene mellom 

vegetasjon og bekk er viktig å ivareta på en god måte, slik at landskapsbildet framstår som naturlig 

etter endt tilbakeføring av området. Man bør reetablere bekkedraget og vegetasjonen i randsonen i 

tråd med stedets økologi  

10.7 ARRONDERINGSPLANER 

Det må utarbeides planer for arrondering og revegetering av terrenget, disse planene bør 

inneholde; 

• Rigg- og marksikringsplan, bevaring av eksisterende vegetasjon 

• Inngrepsgrense  

• Nedre kote for utvinning 

• Høydekoter underveis og ved endt drift, for å ivareta god overvannshåndtering 

• Terrengformgiving som ivaretar at tiltaket følger det øvrige landskapets former, linjer og skala 

• Evt. anleggsveger, med anbefalte anleggsmaskiner av lettest mulig type for å minske marktrykket, 

og metode for istandsetting av disse vegene 

• Evt. anvisning av riggplasser. Her bør det velges tørre og åpne områder og ikke myr, da det er et 

meget sårbart terreng. Områdene tilbakeføres ved første anledning 

• Egnede vegeteringsmetoder, som beskrevet i dette kapittelet 

• Tilbakeføringsplan (avslutningsplan) må også utarbeides for området som skal benyttes for lagring 

og bearbeiding av masser, regulert formål industri.   
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Sammendrag 

I forbindelse med detaljregulering av planlagt masseuttak ved Moan i nærheten til Skaugvollelva i Gildeskål 

kommune i Nordland, er det foretatt en konsekvensvurdering for virkningstemaet fisk og ferskvannsbiologi i tråd 

med metoden gitt i Statens vegvesens Håndbok V712 – konsekvensanalyser. 

Verdivurdering: Hele elveløpet fra sjøen og opp til anadromt vandringshinder (1,3 km) har mer eller mindre 

sammenhengende gyte- eller oppveksthabitat for sjøørret. Status for laks er usikker, men basert på informasjon fra 

lokalkjente det legges til grunn at det trolig kan finnes en liten selvreproduserende bestand. Skaugvollelva vurderes å 

ha middels verdi for anadrom fisk. Skaugvollelva er et vernet vassdrag som i sin helhet har stor verdi, men de nedre 

delene er påvirket av menneskelig aktivitet. Sidebekk som renner inn i Skaugvollelva vurderes å ha potensial for å 

klassifiseres som naturtype Middels kalkrik bekk i lavlandet. Dette tilsvarer noe verdi. 

Konsekvensvurdering: Tiltakets konsekvenser er sammenstilt i tabellen under 

Område ID Verdi Påvirkning (= ▲) Konsekvens 

I - 

Økologiske 

funksjons- 

områder 

for arter 

Middels-

stor 

             Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                             

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                                                      

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring                     

                                                                               ▲ 

1 minus (-) 

Delstrekning 1 og 2 innehar de største sammenhengende gyte- og oppvekstområder på den 

1,3 km korte anadrome elvestrekningen i Skaugvollelva. Videre er dette 

vandringsstrekningen for områder lenger opp i vassdraget. Tiltaket vil kunne medføre økt 

tilførsel av finstoff til substratet og gi en viss grad av forringelse av gyteområder nedstrøms. 

Partikkeltilførsler vil kunne komme diffust og via sidebekk. Fjerning av kantvegetasjon ved 

brukryssing samt forstyrrelse av anleggstrafikk vurderes å ha lite betydning fisk for Jf. 

konsekvensvifte i figur 1 settes konsekvensgrad til 1 minus (-). 

II –  

Viktige 

naturtyper 

Noe              Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                             

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                                                      

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring                                                                        

                                                                                        ▲ 

1 minus (-) 

Lokaliteten er i seg selv vurdert å ha noe verdi for fisk og ferskvannsbiologi. Bekken er 

vurdert som potensiell naturtype Middels kalkrik bekk i lavlandet som tilsier noe verdi. 

Tiltakets påvirkning på bekken vurderes å kunne medføre noe akkumulering av finstoff i 

bunnsubstratet, som medfører konsekvens lik 1 minus (-) konsekvens jf. konsekvensvifte i 

figur 1. 

III-  

Vernet 

natur 

Stor              Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                                                                    

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                  

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring                                                                        

                                                                                      ▲ 

1 minus (-) / 

2 minus (--) 

Ytterligere forringelse av vernegrunnlaget og elvas urørthet, primært som følge av at det 

etableres en bru, samt at det forventes fjerning av et lite område med kantvegetasjon i 

forbindelse med dette. Tiltakets påvirkning på vernet natur tilsvarer en konsekvensgrad 

mellom 1 minus (-) og 2 minus (--) jf. konsekvensvifte i figur 1. 

 

Samlet belastning: Ettersom tiltaket vurderes å kunne berøre viktige økologiske funksjonsområder for anadrom 

fisk i en liten grad, vil dette bidra til en liten, økt samlet belastning på artene jf. naturmangfoldloven § 10, eller være i 

strid med forvaltningsmålet for arter jf. naturmangfoldloven § 5.  

Avbøtende tiltak: Følgende tiltak anbefales for å unngå negativ påvirkning på vassdragsnaturen: 

- Inngrep ned mot elva må unngås og kantvegetasjon bevares i en 20 meter buffersone innenfor hele 

planområdet. 

- Ved anleggelse av bru over Skaugvollelva, bør elveløpet ikke innsnevres av fylling eller pilar. Brua bør 

etableres med landkar som fundamenteres over flomnivå.   

- Den lille sidebekken som drenerer fra planområdet står i risiko for å føre med seg partikler og finstoff fra 

masseuttaket. For å unngå negativ påvirkning bør det derfor vurderes å etablere et 

sandfang/sedimentasjonsbasseng i bekkens øvre del. 
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 Innledning 

 Bakgrunn 

I forbindelse med detaljregulering av planlagt masseuttak ved Moan i nærheten til Skaugvollelva i Gildeskål 

kommune i Nordland, er det foretatt en konsekvensvurdering for virkningstemaet fisk og ferskvannsbiologi i 

tråd med metoden gitt i Statens vegvesens Håndbok V712 – konsekvensanalyser. 

Konsekvensvurderingen er foretatt på grunnlag av eksisterende informasjon i offentlig tilgjengelige databaser, 

og informasjon i annet relevant kildemateriale. Det er i tillegg gjennomført en befaring i planområdet, samt tatt 

vannprøver og prøver av bunndyrfaunaen i vassdraget. 

 Sentrale rammer og føringer 

Bestemmelsene i plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven kap II gir de sentrale rammene og 

virkemidlene for naturmangfold i plansammenheng. Naturmangfoldloven kap. II kommer til anvendelse i alle 

saker der det fattes vedtak etter plan- og bygningsloven som berører naturmangfold, og gir blant annet 

bestemmelser om forvaltningsmål for arter og naturtyper (§ 4 og 5), kvaliteten på kunnskapen som legges til 

grunn for vurderinger (§8) og vurderinger av samlet belastning (§ 10). 

Videre fremgår det i regjeringens handlingsplan for naturmangfold livet, at regjeringen vil «[…] legge til rette 

for at det tas hensyn til truede arter ved kommunal og fylkeskommunal myndighetsutøvelse, som fastsettelse 

av planer etter plan- og bygningsloven […]» (Klima- og miljødepartementet, 2015). Hvilke forekomster staten 

mener skal gis prioritet i praktisk arealplanlegging er klargjort i Klima- og miljødepartementets rundskriv T-2/16 

rev. 9.1.17 (Klima- og miljødepartementet, 2017): 

- forekomster av truede arter (CR- kritisk truet, EN- sterkt truet og VU- sårbar) jf. Norsk rødliste for arter 

2015, inkludert deres leveområder. 

- prioriterte arter etter naturmangfoldloven §23 med eventuelle økologiske funksjonsområder. 

- arter som er særskilt fredet etter forskrift om fredning av truede arter1 

- spesielle økologiske former av arter, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i naturbase. 

- andre arter som er spesielt hensynskrevende, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i naturbase. 

- Intakte sammenhenger mellom eller i tilknytning til større naturområder som har en viktig funksjon som 

forflytnings- og spredningskorridorer for arter. 

 Tiltakshierarkiet 

Når konsekvensene for naturmangfold er utredet, skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det bør 

gjennomføres avbøtende og kompenserende tiltak. Framgangsmåten for dette er beskrevet i tiltakshierarkiet 

(figur 1). «Unngå» er normalt ivaretatt gjennom søk og utvikling av alternativer som legges til grunn for 

konsekvensvurderingene. Valg av lokalisering (jf. §12 naturmangfoldloven) vil ofte være den viktigste 

enkeltfaktoren for å unngå negativ påvirkning på viktig naturmangfold. 

Avbøtende tiltak er tiltak (tilpasninger/endringer) som kan bidra til å minimere/redusere de negative 

virkningene av tiltaket. Avbøtende tiltak skal ikke inngå i konsekvensvurderingene, men beskrives som 

                                                      
1 Tidligere hjemlet i naturvernloven, nå hjemlet i naturmangfoldloven § 20, tredje ledd jf. § 77, og delegeringsvedtak 30. 

april 2010 nr. 947. 
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tilleggsopplysninger til aktuelle alternativer for gjennomføring av tiltaket. Avbøtende kan defineres som tiltak 

for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsfasen, og tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket. 

Etter avbøtende tiltak utformes tiltak for restaurering av områder som er direkte eller indirekte påvirket. Dette 

er tiltak som går utover den vanlige oppryddingen og istandsettingen etter anleggsarbeid. Økologisk 

kompensasjon skal først vurderes når de øvrige trinnene i tiltakshierarkiet er utprøvd og dokumentert. 

Økologisk kompensasjon innebærer at tiltakshaver gjennomfører konkrete tiltak med positive konsekvenser for 

naturmangfoldet utenfor området som tiltaket beslaglegger eller påvirker. 

Ved å innrette planleggingen etter prinsippene i tiltakshierarkiet vil negative konsekvenser primært unngås, og 

deretter avbøtes eller restaureres, før eventuell økologisk kompensasjon vurderes. Dette vil også sikre rasjonell 

ressursbruk, ettersom ressursbehovet knyttet til tiltak øker på lavere trinn i hierarkiet.  

 

Figur 1. Tiltakshierarkiet (Statens vegvesen, 2018) 
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 Metode 

 Generelt om metoden for 

konsekvensanalyse 

Metode for vurdering av ikke-prissatte 

konsekvenser er beskrevet i Statens vegvesen 

håndbok V712 konsekvensanalyser (Statens 

vegvesen, 2018). Analyseprosessen omfatter: 

 

1. Datainnsamling - konsekvensanalysen 

tar utgangspunkt i kildesøk og 

innhenting av eksisterende kunnskap i 

offentlig tilgjengelige databaser. 

Dersom eksisterende kunnskap om 

området vurderes som mangelfull, 

gjennomføres supplerende 

kartlegginger og befaringer. Planens 

influensområde skal avgrenses, og dette 

skal omfatte hele arealet som det 

planlagte tiltaket forventes å kunne 

påvirke.  

2. Avgrensning og verdisetting av delområder - plan- og influensområdet skal deles inn i verdisatte 

delområder basert på registreringskategoriene for naturmangfold. Regler for avgrensning av 

delområder er satt i ulike støtteveiledere, som for eksempel DN- håndbok 13 – kartlegging av 

naturtyper, eller gitt som områdeavgrensninger/polygoner i offentlig tilgjengelige kilder/databaser. 

Delområder gis verdien noe, middels, stor eller svært stor langs en glidende skala etter kriterier gitt i 

tabell 1. Noe verdi tilordnes alt areal som ikke er avgrenset som delområde i en av 

registreringskategoriene.  

3. Vurdering av påvirkning og konsekvens – påvirkningen tiltaket medfører for de berørte delområdene 

skal beskrives og vurderes. Påvirkning vurderes i forhold til referansealternativet, som er dagens 

situasjon, uten gjennomføring av det planlagte tiltaket. Konsekvensen for delområdene bestemmes 

ved å sammenholde verdi og grad av påvirkning ved bruk av konsekvensvifta i figur 1. 

4. Vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10 - det skal gjøres en vurdering av samlet 

belastning jf. bestemmelsene i naturmangfoldloven § 10. Dette innebærer en vurdering av hvordan 

summen av eksisterende og fremtidig påvirkning virker inn på naturverdiene.  

5. Samlet konsekvensvurdering og rangering – dersom det foreligger alternativer for gjennomføring av 

tiltaket, skal det foretas en rangering av alternativene. Rangeringen skal gjøres på bakgrunn av en 

samlet konsekvensvurdering for de enkelte temaene.   

6. Beskrivelse av konsekvenser i anleggsfase – konsekvenser som knyttes til anleggsfasen skal beskrives, 

men ikke inkluderes i selve konsekvensanalysen 

7. Beskrivelse av usikkerhet og avbøtende tiltak - det skal redegjøres for beslutningsrelevant usikkerhet 

og gis forslag til avbøtende tiltak som kan redusere de negative virkningene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde fremkommer 

ved å sammenholde grad av verdi på x-aksen med grad av påvirkning 

på y- aksen. De to skalaene er glidende (Statens vegvesen, 2018). 
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Tabell 1. Registreringskategorier for tema naturmangfold (utdrag som er relevant for fisk og ferskvannsbiologi, 
Viktige naturtyper samt verneområder) og kriterier for verdisetting av delområder (Statens vegvesen, 2018). 

Registrerings- 

kategori 

Uten 

betydning 
Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Vernet natur    Verneområder jf. 

naturmangfoldloven §§ 

35-392 med permanent 

redusert verneverdi. 

Prioriterte arter i 

kategori VU og deres 

ØFO (økologiske 

funksjonsområder) 

Verneområder 

(naturmangfoldloven §§ 

35-39). Øverste del 

forbeholdes 

verneområder med 

internasjonal verdi eller 

status, (Ramsar, 

Emeraldnettwork m.fl). 

Prioriterte arter i 

kategori EN og CR og 

deres ØFO3 

Viktige naturtyper  Lokaliteter verdi C (øvre 

del) 

Lokaliteter verdi C og B 

(øvre del) 

Lokaliteter verdi B og A 

(øvre del) Utvalgte 

naturtyper verdi B/C (B 

øverst i stor verdi)4. 

Lokaliteter verdi A 

Utvalgte naturtyper verdi 

A. 

 

 

Økologiske 

funksjonsområder 

for arter 

 Områder med funksjoner 

for vanlige arter (eks. høy 

tetthet av spurvefugl, 

ordinære beiteområder 

for hjortedyr, sjø/ 

fjæreareal med få/små 

funksjoner). 

Funksjonsområder for 

enkelte vidt utbredte og 

alminnelige NT arter. 

Ferskvannsfisk: 

Vassdrag/ bestander i 

verdikategori «liten 

verdi» jf. NVE rapport 

49/20135 

Lokalt til regionalt 

verdifulle 

funksjonsområder. 

Funksjonsområder for 

arter i kategori NT. 

Funksjonsområder for 

fredede arter utenfor 

rødlista6. 

Funksjonsområde for 

spesielt 

hensynskrevende arter7. 

Ferskvannsfisk: 

Vassdrag/ bestander i 

verdi-kategori «middels 

verdi» NVE rapport 

49/2013, samt vassdrag 

med forekomst av ål. 

Viktige 

funksjonsområder region 

Funksjonsområder for 

arter i kategori VU. 

Funksjonsområder for 

NT-arter der disse er 

norske ansvarsarter og/ 

eller globalt rødlistet. 

Ferskvannsfisk: 

Vassdrag/ bestander i 

verdikategori «stor 

verdi» jf. NVE rapport 

49/2013, samt viktige 

vassdrag for ål. 

 

Store, veldokumenterte 

funksjonsområder av 

nasjonal (nedre del) og 

internasjonal (øvre del) 

betydning 

Funksjonsområder for 

trua arter i kategori CR 

(øvre del). Nedre del: EN-

arter og arter i VU der 

disse er norske 

ansvarsarter og/eller 

globalt rødlistet. 

Ferskvannsfisk: 

Vassdrag/bestander i 

verdikategori «svært stor 

verdi» NVE rapport 

49/2013 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Landskapsvernområder, naturmangfoldloven § 36 vurderes under tema naturmangfold kun dersom verneformålet er 

naturfaglig begrunnet. 
3 For prioriterte arter uten forskriftsfestet økologisk funksjonsområde (ØFO) må det gjøres en avgrensning av dette i KU. 
4 Verdisetting av naturtyper jf. DN- håndbok 13. 
5 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering. Vedlegg 4: 

Støttekriterier og sentrale datakilder for skjønnsmessig verdisetting av prioriterte miljøtemaer. 
6 Jf. forskrift om fredede arter (FOR-2001-12-21-1525). 
7 Jf. Miljødirektoratets rangering av arter i kategoriene stor- og særlig stor forvaltningsrelevans. 

C- verdi B- verdi A- verdi 
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Tabell 2. Kriterier for verdisetting av fiskebestander. Hentet fra NVE (2013). 

Registrerings- 

kategori 

Uten 

betydning 
Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Fisk og fiske  Anadrom fisk: 

• Vassdrag med 

sporadisk forekomst 

av anadrom fisk (ikke 

stedegen bestand) 

• Kort anadrom strekning 

(<1 km) og/eller naturlig 

lite egnet laksefiskhabitat 

 

Innlandsfisk: 

• Små bestander uten 

spesielle 

verdier 

• Naturlig uegnede 

forhold i 

innsjø/elv for fisk. 

Anadrom fisk: 

• Vassdrag med små 

bestander 

Laks/sjøørret 

• Fangst under 1000 kg 

laks eller 

under 300 kg sjøørret 

siste 20 år 

• Mindre bestand 

Sjørøye 

• Middels lang anadrom 

strekning (1- 

5 km) med egnet 

laksefiskhabitat 

Middels potensial for 

smoltprod. 

 

Innlandsfisk: 

• Vassdrag med 

innlandsfiskebestander 

av 

regional/lokal verdi 

Anadrom fisk: 

• Vassdrag med middels 

store bestander av 

Laks/sjøørret 

• Fangst >1000 kg laks 

eller 300 kg 

sjøørret siste 20 år 

• Livskraftig bestand 

Sjørøye 

• Betydelig anadrom 

strekning; > 5 km 

og/eller innsjøareal > 10 

km2 

Stort potensial for 

smoltprod. 

 

Innlandsfisk: 

• Langtvandrende 

bestander av harr, ørret 

og sik 

• Vassdrag (potensielt) 

høyproduktive for 

ørret, røye eller sik 

• Andre 

storørretbestander 

• Vassdrag med stor 

andel storvokst ørret 

Anadrom fisk: 

• Nasjonale 

laksevassdrag 

Laks 

• Andre spesielt 

verdifulle laksevassdrag: 

- bestander med 

storvokst laks 

- store bestander 

(fangststopp senere 

år) 

• Stor bestand: Fangst 

>1000 kg siste 20 

år 

Sjøørret 

• Rent elvelevende 

bestand 

Sjørøye 

• Lang anadrom 

strekning; > 15-30 km 

(avhengig av vannføring) 

Stort potensial for 

smoltprod. 

 

Innlandsfisk: 

• Spesielt verdifulle 

storørretbestander – 

sikre storørretbestander 

(f.eks. 

Hunderørret) 

 Planområde og influensområde 

Planområdet er vist i figur 2. Masseuttak ligger ca. 80 meter fra Skaugvollelva på det nærmeste. Området vil 

være en utvidelse av allerede etablert masseuttaksområde som finnes i dag. Området vil drives mot øst i fem 

faser som vist i figuren. Planlagt adkomstvei vises i grått, med planlagt kryssing over elva med bru. Sidebekk 

som drenerer fra området syd-vest for masseuttak vises ikke i plankartet men er illustrert i figur 3. 

Influensområdet som er relevant for fisk og ferskvannsbiologi er definert til å omfatte: 

1. Skaugvollelva fra sjøen og opp til tiltaksområdet (inkludert vegetasjonssone langs elva). Dvs. områder 

nedstrøms masseuttak som kan påvirkes av avrenning (omtalt som delområde 1 og 2 i rapporten). 

2. Skaugvollelva fra øvre del av tiltaksområdet til vandringshinder, som kan påvirkes indirekte for 

eksempel ved forsinket oppvandring som følge av forstyrrelser fra anleggsdrift (omtalt som delområde 

3 og 4 i rapporten). 

3. sidebekk som eventuelt blir påvirket av drift fra masseuttaket, syd-vest for området (omtalt som 

delområde 5 i rapporten). 
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Figur 2. Plankart over tiltaksområdet. 

 Befaring og undersøkelser 

Området ble befart 27. august 2018, der følgende områder hadde fokus: 

1. Skaugvollelva fra sjøen og opp til anadromt vandringshinder  

2. planlagt område for masseuttak, samt adkomstvei 

3. sidebekk som eventuelt blir påvirket av drift fra masseuttaket (syd-vest for området) 

Været på befaringsdagen var bra, og vannføringen var lav med ca. 1,5 m3/sek på tidspunktet (NVE Skaugvoll 

(160.7.0). Det var dermed gode observasjonsforhold langs elva. Befaringen ble gjennomført med vadere og 

undervannskamera for en vurdering av fysisk habitat for fisk. Det er tatt prøver av bunndyr ved to lokaliteter 

(blå punkter), samt en vannprøve (grønt punkt), slik det fremgår i kartet under (figur 3). 
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Figur 3. Prøvetakningspunkter av bunndyr (blå punkter) og vannprøve (grønt punkt). Rødt punkt markerer 
vandringsstopp for anadrom fisk. 

 Vannprøvetaking 

Vannprøven er tatt etter NS-ISO 5667-6A (bekker/elver). Prøven ble pakket mørkt og kjølig og sendt 

umiddelbart til laboratorium for analyse, med ekspress over natt. Analyser er gjennomført hos det 

akkrediterte laboratoriet ALS Laboratory Group i henhold til Norsk standard for hvert enkelt element. Det er 

analysert på de fysisk-kjemiske støtteparameterne TOT-P, TOT-N, TOC, Ca, pH, alkalitet, suspendert stoff 

(STS), farge, turbiditet og ledningsevne.  

 Klassifisering av fysisk-kjemiske støtteparametere 

Klassifisering av fysisk-kjemiske støtteparametere er gjort for TOT-P og TOT-N i henhold til veileder 02:2013, 

rev. 2015 (Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet, 2015). Vanntype Små, moderat kalkrik, 

klar (TOC2-5) / RNM1311 er lagt til grunn for bestemmelse av klassegrense etter beskrivelse i vann-nett. 

 Biologiske kvalitetselementer 

Innsamling av bunndyr (makroinvertebrater) er gjort ved bruk av sparkemetoden benyttet (NS-EN ISO 

10870:2012). Prøvene er oppbevart i etanol og senere analysert i lupe på lab. 

Ved belastning med organisk stoff vil oksygenforholdene i elvebunnen reduseres. Ettersom de forskjellige 

gruppene av bunndyr har ulike krav til oksygeninnhold i vannet, vil den taksonomiske sammensetningen endres 

langs belastningsgradienten. ASPT indeks (Average Score per Taxon) anvendes til vurdering av den økologiske 

tilstanden i bunndyrsamfunnet. Indeksen baserer seg på en rangering av familiene etter deres toleranse 
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ovenfor belastning med organiske stoffer og næringssalter. Toleranseverdiene varierer fra 1 til 10, der 1 angir 

høyest toleranse. ASPT indeksen gir en gjennomsnittlig toleranseverdi for bunndyrfamiliene i prøven. ASPT 

beregnes med formelen; 

 

For klassegrensene i ASPT-indeksen vises det til klassifiseringsveilederen (Direktoratsgruppa for 

gjennomføringen av vanndirektivet, 2015). Oppnås en ASPT-verdi over 6,0 indikerer resultatet ved 

prøvepunktet en god økologisk tilstand for bunndyr. 

 Beskrivelse av fysisk habitat og funksjonsområder for fisk 

Det er gjort en vurdering av potensielle funksjonsområder for fisk i Skaugvollelva, ved observasjon fra land og 

ved hjelp av vadere og undervannskamera. Hele strekningen fra sjø og opp til vandrinshinder er befart delvis i 

eller langs elva. Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av substrat, vannhastighet, vanndyp og begroing for å 

kunne beskrive potensielle gyte og oppvekstområder for laks og sjøørret. I tillegg er det notert ned 

observasjoner av fisk (så langt det lot seg gjøre) ved hjelp av vadere og undervannskamera. Det er videre gjort 

en vurdering av vandringshindre for ungfisk og gytevandrende fisk.  

Gyteområder bestemmes ut fra substratsammensetting, vanndyp og vannhastighet. Vannhastighet og vanndyp 

er en funksjon av vannføringen i elva til enhver tid, mens substratsammensettingen vil være mer stabil. Derfor 

er kartlegging av substrat den viktigste parameteren. Bunnsubstratets kvalitet som gytesubstrat er vurdert 

etter inndelingen slik den er beskrevet i Miljødesignhåndboka (Forseth, 2013). Inndelingen er vist i tabell 3, der 

kategori 2-12 cm er egnet gytemedium. Oppvekstområder finnes gjerne der det er grovere substrat (12-29 cm 

og større) og bra med hulrom som gir skjul. Begroing gir et begrep om hvor stabilt substratet er.  

Tabell 3. Bunnsubstrat deles inn etter følgende skala tilpasset laks og ørret sitt habitatkrav. Kategori «silt, sand og 
fin grus» og «fast fjell» er tilnærmede nullområder, der det er svært lite ungfisk. Kategori to er områder med egnet 
gytesubstrat, mens kategori tre og fire er leveområder for parr av ulik størrelse. 

Substratkategori Diameter 

Silt, sand og fin grus < 2 cm 

Grus og småstein 2-12 cm 

Stein 12-29 cm 

Stor stein og blokk > 30 cm 

Fast fjell  



 

Oppdragsnr.: 5177527   Dokumentnr.:     Versjon: J01

Detaljregulering - Masseuttak Moan  |  Konsekvensutredning fisk og ferskvannsbiologi

 

 

 2018-09-272018-09-27  |  Side 14

av 32 

 Kunnskaps- og datagrunnlag 

 Områdebeskrivelse 

Skaugvollvassdraget (160-54-R) ligger i Gildeskål kommune i Nordland og drenerer et nedbørsfelt på 25,82 km2 

som varierer fra 0-1068 moh. Største innsjø er Kvittindvatnet. Nedbørsfeltet består av 44 % snaufjell, 0,74 % 

dyrka mark, og 36 % skog. Middelvannføring er beregnet til 2 m3/s (nevina.nve.no). Marin grense i området 

ligger på 88 moh. Elva renner nordover fra Kvittindvatnet ca. 1,5 km før den dreier 90 grader mot vest, og 

renner ut i Sørfjorden ved Skauvoll. Berggrunn i nedbørsfeltet er bestående av en rekke bånd av meta-

sedimenter, der ulike glimmerskifere og marmor dominerer. Skauvollelva har flere steder underjordiske løp 

som drenerer store arealer med karstutvikling og inneholder et sinnrikt system av mindre vann med svært 

basisk vannkvalitet. Kalkbergartene bidrar til gode vekstforhold for et stort mangfold av plantearter og -

samfunn (NOU 12B, 1991). Nedbørfeltet er lite berørt av tekniske inngrep, med unntak av i de nedre deler der 

det finnes landbruksarealer, skogsbilveier på begge sider av elva samt et masseuttak. Løsmassene langs elva på 

anadrom strekning (nederste 1,3 km) består av breelvavsetninger, elve- og bekkeavsetninger (NGU, 2018). 

I kartet under er det henvisninger til bilder som er brukt i denne rapporten. 

 

Figur 4. Kartet viser figurhenvisninger til bilder som er brukt i denne rapporten. 

 

 Eksisterende kunnskap 

 Vann-nett og vannmiljø 

Total vassdragslengde er oppgitt til 37 km (vann-nett.no). Den nedre delen av vassdraget ser ut til å mangle i 

kartgrunnlaget. Beskrivelsen er hentet fra de øvre deler (160-54-R). 
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Figur 5. Skaugvollelva (160-54-R). Nedre del av vassdrageter ikke tegnet i vann-nett. 

 

Følgende vanntypeinformasjon er registrert i vann-nett (tabell 4): 

Tabell 4. Vanntypeinformasjon fra vann-nett. 

Kategori Verdi 

Vanntype/ kode Små, moderat kalkrik, klar (TOC2-5) / RNM1311 

Klimasone Middels (200-800moh.) 

Størrelse  Små (< 10 km2)  

Kalsium Moderat kalkrik (Ca > 4 - 20 mg/l, Alk 0.2-1 mekv/l) 

Humus Klare (< 30 mg Pt/L, TOC 2 - 5 mg/L) 

Turbiditet Klare (STS < 10 mg/L (uorganisk andel minst 80%) 

 

Økologisk tilstand er definert som god, basert på påvirkningsanalyse, med lav presisjon (figur 6). Kjemisk 

tilstand er udefinert. Samlet er vannforekomsten forventet å nå miljømålene. 

 

Figur 6. Økologisk tilstand er god, basert på påvirkningsanalyse. Det er ikke risiko for å ikke nå miljømålene. 
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 Rødlistede arter eller naturtyper 

Det er ikke registrert rødlistede ferskvannsarter i Skaugvollelva, eller naturtyper hverken i naturbase eller 

artskart. 

 Anadrome bestander 

Skaugvollelva har en bestand av sjøørret som er kategorisert som sårbar, der fysiske inngrep langs elva, samt 

lakselus er registrert som påvirkningsfaktorer. En skadeflom i 2002 er også beskrevet som avgjørende for 

tilstanden. Bestandstilstand for laks er klassifisert som ikke selvreproduserende, genetisk integritet er ikke 

vurdert. Det er lovlig å fiske i elva fra 15.juni -31. august (Miljødirektoratet, 2018). Grunneier opplyser om 

sporadisk fangst av laks i elva, men at det er store variasjoner mellom år (pers. medd. Isaksen, 2018). Det finnes 

ikke kunnskap om påvirkning fra rømt oppdrettslaks i vassdraget. 

Lengde på anadrom strekning er ikke registrert lakseregisteret, men målt på befaring til ca. 1,3 kilometer 

(sidebekker ikke medregnet) der en foss markerer stopp for oppvandrende laks og ørret figur 7. 

 

  

Figur 7. Vandringshinder for oppvandrende fisk ca. 1,3 kilometer fra sjøen. Foto: Lars Bendixby. 

I følge Fylkesmannen i Nordland ble det i 1993 gjennomført et el-fiske i Skauvollelva i Gildeskål. Dette fordi det 

ble funnet død fisk i elva. Det ble da fisket fra sjøen opp til vandringshinderet. Hele elveløpet ble avfisket en 

gang. Det ble fanget 71 ørret, de fleste 2+ og 3 +. Resultatene indikerte at Skauvollelva hadde en liten bestand 

av sjøørret. Det har i ettertid har vært en stor flom i elva, og NVE fikk i den sammenheng utarbeidet en plan for 

Skaugvollelva (pers. medd. Vatne, 2018). I følge NVE foreligger det ingen skriftlig dokumentasjon eller plan 
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(pers. medd. Andreassen, 2018), Det er imidlertid gjort en del flomforsterkningstiltak, forbygninger i elva samt 

terskler for å skape fiskekulper i regi av grunneier (pers. medd. Isaksen, 2018). 

 Vernet natur 

Skaugvollelva og hele dens nedbørsfelt er gitt varig vern gjennom verneplan IV i 1993. Vernegrunnlaget er 

urørthet, vassdragets viktige del av et særpreget landskap formet av geologiske strukturer, stort naturmangfold 

som særlig er knyttet til botanikk, vannfauna, aktive geologiske prosesser, elveløp og grottesystemer. Friluftsliv 

er viktig bruk. Skaugvollelva er et anbefalt type- og referansevassdrag (NOU 12B, 1991). I beskrivelsen av 

vannfauna i vernegrunnlaget heter det følgende;  

Nedbørfeltet består av lett forvitrelige bergarter som bidrar til ionerikt vann. Til tross for at nedbørfeltet har et 

typisk kystklima med høyt innhold av NaCl, er konsentrasjonene av Na+ større enn konsentrasjonene av Mg++. 

pH er målt til 7,9 hvilket er meget høyt. Indre deler av vassdraget er uberørt og består av et sinnrikt system av 

mindre vann, de fleste lange og smale med samme orientering som hovedelva. Det er blant annet rapportert 

om charasjøer i dette området. Anadrom fisk går ca 1 km opp i elva, mens flere av vannene i nedbørfeltet har 

ørret av fin kvalitet. Vassdraget er rikt på kalkforekomster og representerer en type vassdrag som er relativt 

vanlig i Nordland. Med sitt urørte preg er vassdraget et godt egnet referansevassdrag.  

Meget stor verneverdi **** 

 Resultater fra kartlegginger i forbindelse med utredningen 

 Bunndyranalyser 

Bunndyrprøvene viste ingen merkbar forskjell mellom de to stasjonene, og forsuring er ikke et problem (tabell 

5). Ingen arter var sjeldne eller uvanlige for regionen. Det vises for øvrig til artsliste i vedlegg. 

Tabell 5. Analyseresultater for biologiske kvalitetselementer (bunndyr) fra to stasjoner. 

Organisk belastning  Forsuring 

 Antall 

ASPT -

taksa 

Antall 

EPT-

taksa 

ASPT-

indeks 

EQR nEQR Tilstand 

ASPT 

 RAMI Forsuringsindeks 1 Forsuringsindeks 2 

St. 1 12 9 6,50 0,94 0,73 God  4,99 1 > 4 (35,8) 

St. 2 11 6 6,27 0,91 0,67 God  5,15 1 > 4 (9,9) 

 Vannprøver 

Resultatene for en vannprøve tatt 27. august på lav vannføring er vist i tabellen under. Klassifisering av tilstand 

basert på resultater for P-tot og N-tot gir svært god tilstand. 

Tabell 6. Analyseresultater for fysisk-kjemiske kvalitetselementer fra en stasjon. 

  Fysisk – kjemiske parametere  

 N-tot 

(µg/l) 

Tilstand 

N-tot 

TOC 

(µg/l) 

Ca 

(mg/l) 

pH SS 

(mg/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

P-tot 

(mg/l) 

Tilstand 

P-tot 

Turb. 

(FNU) 

Alkal. 

(mmol/l)  

Kond. 

(mS/m) 

St. 3 46 Svært 

god 

460 6,05 7,6 <2 5 0,0043 Svært 

god 

0,21 0,42 5,34 
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 Beskrivelse av funksjonsområder for anadrom fisk 

Elva er delt i 4 delområder for beskrivelse av fysisk habitat og potensial for gyte- og oppvekstområde for 

anadrom fisk (figur 8). 

 

Figur 8. Elva er delt i 4 delområder for beskrivelse av fysisk habitat og potensial for gyte- og oppvekstområde for 
anadrom fisk. 

 

 

Figur 9. Delstrekning 5, sidebekk som drenerer fra område for masseuttak. 
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Delstrekning 1 

Elva er tidevannspåvirket opp til veibrua. Deretter renner den i stryk ca. 60 meter ut fra en markert kulp, 

etterfulgt av en liten foss som er fiskens første barriere på vei oppover. Laks og sjøørret passerer likevel denne 

greit, og forserer noen flere kulper og stryk før elva flater ut. I hele det nederste området (opp til litt ovenfor 

kraftlinja) er substratet dominert av stein og stor stein og fjell. Det forekommer partier med gytegrus i kulper 

som indikerer et visst potensial for gyting, men ellers har området primært, verdi som oppvekstområde og 

vandringsområde. Hele strekningen oppstrøms kraftledning til vegbru har potensial med stor verdi som 

gyteområde.  

 

Figur 10. Delstrekning 1 – grønn skravur viser potensielle gyteområder.  

 

Figur 11. Stri elv med kulper i nederste del, nedstrøms kraftlinje. 
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Delstrekning 2 

Fra brua og oppstrøm, finnes en strekning med sammenhengende gode gyteforhold (figur 12 og figur 14).  Det 

er her bygget enkelte terskler, som gir vanndyp og oppholdsplasser for fisk. Substrat i kategori 2 og 3 

dominerer. Det er etablert en provisorisk kjørevei over elva. Fisken vil kunne passere fritt så lenge det er nok 

vann. Veien fungerer i praksis som en terskel som holder på vannspeilet oppstrøms.  

 

Figur 12. Delstrekning 2. grønn skravur viser potensielle gyteområder.  

 

Figur 13. Kjørevei over elva. 

Provisorisk 

kjørevei over 

elva 
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Det ble observert flere sjøørreter som oppholdt seg i stimer kulpene på delstrekning 2 (figur 14).  

 

Figur 14. Sjøørret ble observert i stimer i kulpene på delstrekning 2. Sammenhengende partier med grus i 
kategori 2 finnes i elvas nedre del som gir gode forutsetninger for gyting. 

Delstrekning 3 og 4 

Her får elva en brattere gradient, med tilsvarende grovere substrat og høyere vannhastighet. Det er ikke totale 

vandringshindre for ungfisk, og hele strekningen opp til vandringshinderet har gode forhold som 

oppveksthabitat for eldre ungfisk med bra skjul og hulrom mellom steiner. Enkelte kulper mellom stryk, samt 

lommer bak større steiner gir oppsamling av grus, slik at det trolig vil kunne forekomme flekkvis gyting på 

strekningen. Delstrekningen har samlet sett potensial tilsvarende liten verdi som gyteområde og middels-stor 

verdi som oppvekstområde. 
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Figur 15. Delstrekning 3. Grønn skravur viser potensielle gyteområder.  

 

 

Figur 16. Delstrekning 4. Grønn skravur viser potensielle gyteområder.  
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Figur 17. Mindre kulper og lommer bak steiner kan gi flekkvise gytemuligheter for fisk. 

Delstrekning 5 (sidebekk) 

Bekken som drenerer fra området med masseuttak er svært liten øverst, men mottar vann fra andre mindre 

bekker underveis før samløpet med Skaugvollelva. Hovedtilførselen kommer fra en kildepåvirket sidegren som 

etter sigene sørger for jevn vannføring i bekkens nedre halvpart. Hele bekkeløpet har velutviklet, tett og 

overhengende vegetasjon langs bredden. Det er trolig ikke årsikker vannføring i bekkens øvre del opp mot 

massetaket, og mange steder forsvinner den i grusen (under befaring). I nedre deler der bekken har årsikker 

vannføring, er substratet nesten utelukkende bestående av sand og fin grus (figur 18). En kulvert/ rør utgjør et 

betydelig hinder for oppvandrende fisk (figur 19).  
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Figur 18. Nedre del av sidebekk. Bunnen består for det maste av sand. 

 

Figur 19. Tett kulvertinnløp utgjør et ikke uvesentlig vandringshinder for fisk. 
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Figur 20. Øvre del av sidebekk. Bekken har marginale habitatkvaliteter for fisk og er trolig nesten tørr i perioder. 

 Generelt om inngrep langs elva 

Nedre del av elva (strekning 1 og 2) er stedvis kraftig påvirket av menneskelige inngrep som bruer 

elveforbygninger, løsmasseterskler og fjerning av vegetasjon. Det er flere steder tippet sprengt stein ned mot 

elva. Kantvegetasjonen er likevel relativt urørt i et belte langs elva, med unntak av i områder med direkte 

arealbeslag ned til elva.  

Langs delstrekning 3 og 4 er det etablert en skogsbilvei på nordsiden av elva. Dette er traseen til vannledningen 

til et hyttefelt på Skauvollhalvøya. Veien, kalt «Skaugvollsdalsveien» er en opprinnelig vei til en gammel 

bosetning i dalen. Det er nylig gjennomført vedlikeholdsarbeider på vannledningen som har medført behov for 

noe graving (Figur 21) (pers. medd. Isaksen, 2018). 

Denne ligger i det store et stykke unna elva (mer enn 10 meter), men enkelte steder er det dumpet ut stein og 

hogd busk ned mot elva. Det er spor etter kanalisering nært elva på nordsiden. 

Kommunen hadde tidligere etablert en slamlagune langs elva. I dag ses rester av denne i terrenget (Figur 22) 

(pers. medd. Isaksen, 2018). 
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Figur 21. Vei langs elvas nordside. 

 

Figur 22. Eksempel på inngrep: graving langs elveleiet. 
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 Delområder og verdivurdering 

 Økologiske funksjonsområder for arter 

Hele elveløpet fra sjøen og opp til anadromt vandringshinder (1,3 km) innehar mer eller mindre 

sammenhengende gyte- eller oppveksthabitat for sjøørret. Status for laks er usikker, men basert på 

informasjon fra lokalkjente det legges til grunn at det trolig kan finnes en liten selvreproduserende bestand 

(jmf. Naturmangfoldloven, § 8 og 9). Skaugvollelva vurderes å ha middels verdi for anadrom fisk i henhold til 

verdikriterier i tabell 1 og tabell 2. 

 Vernet natur 

Skaugvollelva er et vernet vassdrag som i sin helhet har stor verdi i henhold til verdikriterier i tabell 1.  

 Viktige naturtyper 

Det er ikke registrert viktige naturtyper i ferskvann i influensområdet i nasjonale databaser. Bekken har 

imidlertid potensial for å klassifiseres som naturtype Middels kalkrik bekk i lavlandet i henhold til 

klassifiseringssystemet i vannforskiften. Det som kjennetegner slike bekker er blant annet kalsiuminnhold (4-20 

mg Ca/l), at de finnes i lavlandet (lavere enn 200 m) og finnes i utpregede jordbruks- og tettbygde områder, 

samt nedbørfelt < 10 km2. I tillegg vil antall EPT-arter være avgjørende. Basert på data fra vannprøver og 

bunndyrprøver i Skaugvollelva legges det til grunn at bekken har potensial for å tilhøre den nevnte naturtypen 

med verdi Lokalt viktig – C. Dette tilsvarer noe verdi etter verdikriterier i tabell 1. 

 Verdivurdering av delområder 

Verdisettingen av delområder fremgår av tabell 7. For registreringskategorien økologiske funksjonsområder for 

arter, er det kun de tre funksjonsområdene for anadrom fisk som berøres fysisk av tiltaket som verdisettes, det 

vil si delstrekning 1, 2 og 5 slik de er vist i figur 8 og figur 9. Delstrekning 3 og 4 (figur 15 og figur 16) ligger 

oppstrøms eventuell påvirkning fra tiltaket og inngår derfor ikke i denne verdisettingen. 

Tabell 7. Verditabell for delområder med begrunnelse for verdisetting.  

ID/lokalitet Begrunnelse for verdi Verdi* 

I - Økologiske 

funksjonsområder 

for arter- 

Delstrekning 1 og 2 

De største sammenhengende områdene med gytehabitat 

for anadrom fisk i Skaugvollelva finnes i influensområdet, 

markert som delstrekning 1 og 2 i rapporten. Disse 

områdene ligger delvis nedstrøms mulig avrenningskilde 

fra masseuttak, eller blir berørt av planlagt brukryssing. 

Lokalitetene vurderes å ha middels – stor verdi. 

       Uten bet      Noe         Middels      Stor        Svært stor 

|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

                                                    ▲ 

II - Økologiske 

funksjonsområder 

for arter- 

Delstrekning 5 

Sidebekken som drenerer fra blant annet området for 

masseuttak har ikke fysisk habitat for laksefisk.  Den har 

imidlertid kvaliteter som kvalifiserer for naturtypen 

Middels kalkrik bekk i lavlandet. Lokaliteten vurderes å ha 

noe verdi.   

 

     Uten bet        Noe         Middels       Stor        Svært stor 

|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

                           ▲ 

III – Vernet natur Hele vassdraget er vernet med dertil stor verdi. 

 

       Uten bet     Noe         Middels       Stor         Svært stor 

|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

                                                            ▲ 
* Glidende skala, merk markørens plassering. 
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 Vurdering av påvirkning og konsekvens 

 Påvirkning på økologiske funksjonsområder  

Tiltaket forventes å kunne medføre følgende påvirkninger på vassdraget: 

1. Drift av masseuttak og ut-transport av masser vil øke mengden finstoff i området. Det forventes over 

tid en viss akkumulering av dette i de nære vassdragsavsnittene, delvis tilført via luft og vind, og delvis 

tilført i som avrenning til vassdraget fra kjøreflater, veier og bruer, samt fra sidebekk. Det må 

forventes at gytesubstrat kan påvirkes i noe grad ved at finstoff tetter porer og reduserer 

oksygentilførselen. Det samme kan sies om hulrom mellom steiner der yngel og bunnfauna oppholder 

seg. Vassdraget har imidlertid store flommer som i perioder vil vaske dette videre nedover i vassdraget 

der det vil legge seg opp i saktestrømmende bakevjer og ut til fjorden. I forbindelse med 

nedbørsepisoder vil finstoff kunne legge seg opp i lokalt viktige områder for fisk, men trolig skyldes 

videre ut ved store flommer. Virkningen vurderes derfor å bli relativt begrenset for fisk. 

2. Avrenningsvann fra steinutvinning inneholder partikler fra sprengstein og rester etter sprengstoffer. 

Større partikler vil sedimentere nokså raskt i nærliggende grunn, mens mindre partikler som 

sedimenterer langsomt, vil fortsette ut i vassdraget med «nedbørsbekker». Dette vil kunne farge 

vannet kraftig nedstrøms utlekkingspunktet. Spisse og nåleformete partikler vil kunne gi 

skadevirkninger for fisk og bunndyr, og avrenningsvann som inneholder betydelig mengder 

nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester vil kunne være direkte giftig ved høy pH. Partikler fra bløte 

bergarter og mineraler er mer skadelige enn hardere bergarter, da disse i hovedsak har nåleformet og 

fiberliknende struktur. Eksempler på potensielt skadelige bergarter og mineraler er skifer, grønnstein, 

amfibolitt og kloritt. Berggrunnen i området er granitt som tilsier lavt skadepotensial, men 

sprengsteinpartikler har i seg selv en unaturlig form som kan gi skader på gjeller i høye 

konsentrasjoner. Nitrogene stoffer fra sprengstoff kan gi giftvirkninger på dyrelivet dersom 

avrenningen inneholder ammonium (NH4
+) og ammoniakk (NH3). Ved høy pH forskyves likevekten av 

disse stoffene mot ammoniakk, som også er den mest giftige (Sørensen, 1998). Det er derfor viktig å 

vise spesiell aktsomhet ved sprengsteindeponering i alkaliske vassdrag, da ammoniakkonsentrasjoner 

over 1 mg/L regnes som skadelig for vannlevende fauna.  

3. Anleggelse av bru tilsier at noe vegetasjon fjernes langs elva i området for brukryssing. Det er opplyst 

at brua vil bygges uten pilar i elva. Plasseringen er oppstrøms de viktige gyteområdene for fisk og 

konfliktpotensialet vurderes derfor som relativt lite. Anleggstrafikk over brua forventes i liten grad å 

forstyrre fisk i gyteperioden fordi den legges godt oppstrøms de potensielle gyteområdene.    

 Påvirkning på vernet natur 

Skaugvollelva er i sin helhet et vernet vassdrag. Vernegrunnlaget er i stor grad basert på verdier som ligger 

lenger opp i nedbørsfeltet, men også til en viss grad i de nedre deler. Tiltaksområdet er allerede påvirket av 

inngrep som har påvirket vassdraget i en slik grad at det er vanskelig å kalle det urørt slik det fremstår ved 

Moan. Inngrepene omfatter to bruer, elveforbygninger, terskler, kryssing med kjørebane i elv samt spor etter 

graving og redusert vegetasjonssone. Det omsøkte tiltaket som medfører at det anlegges en bru, vil bidra til at 

elva og urørtheten påvirkes ytterligere og blir noe mer forringet.  
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Tabell 8 oppsummerer vurderinger knyttet til tiltakets påvirkning og konsekvens for verdisatte delområder i 

influensområdet for tiltaket.  

Tabell 8. Vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvens for verdisatte delområder. 

Område 

ID 

Verdi Påvirkning (= ▲) Konsekvens 

I Middels-

stor 

             Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                             

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                                                      

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring                                                                        

                                                                               ▲ 

1 minus (-) 

Delstrekning 1 og 2 innehar de største sammenhengende gyte- og oppvekstområder på den 

1,3 km korte anadrome elvestrekningen i Skaugvollelva. Videre er dette vandringsstrekningen 

for områder lenger opp i vassdraget. Tiltaket vil kunne medføre økt tilførsel av finstoff til 

substratet og gi en viss grad av forringelse av gyteområder nedstrøms. Partikkeltilførsler vil 

kunne komme diffust og via sidebekk. Fjerning av kantvegetasjon ved brukryssing samt 

forstyrrelse av anleggstrafikk vurderes å ha lite betydning fisk for Jf. konsekvensvifte i figur 1 

settes konsekvensgrad til 1 minus (-). 

II Noe              Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                             

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                                                      

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring                                                                                                              

                                                                                        ▲ 

1 minus (-) 

Lokaliteten er i seg selv vurdert å ha noe verdi for fisk og ferskvannsbiologi. Bekken er vurdert 

som potensiell naturtype Middels kalkrik bekk i lavlandet som tilsier noe verdi. Tiltakets 

påvirkning på bekken vurderes å kunne medføre noe akkumulering av finstoff i 

bunnsubstratet, som medfører konsekvens lik 1 minus (-) konsekvens jf. konsekvensvifte i 

figur 1 

III Stor              Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                                                                    

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                                                      

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring                                                                       

                                                                                         ▲ 

1 minus (-) / 

2 minus (- -) 

Ytterligere forringelse av vernegrunnlaget og elvas urørthet, primært som følge av at det 

etableres en bru, samt at det forventes fjerning av et lite område med kantvegetasjon i 

forbindelse med dette. Tiltakets påvirkning på vernet natur tilsvarer en konsekvensgrad 

mellom 1 minus (-) og 2 minus (--) jf. konsekvensvifte i figur 1. 

 Anleggsfase 

Konsekvensene for det økologiske funksjonsområdet for fisk vurderes som likt både for anlegg og driftsfase, på 

grunn av støy og forstyrrelser, samt utvasking av partikler knyttet til etablering av bru og vei.  
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 Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

 Kort om bestemmelsene 

Naturmangfoldloven kap. II inneholder alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene 

gjelder ved all myndighetsutøvelse som berører naturmangfold, uavhengig av om myndighetsutøvelsen skjer i 

medhold av naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven eller annet lovverk. Bestemmelsene i §§ 8-12 skal 

også sees opp mot forvaltningsmål for arter og naturtyper gitt i §§ 4 og 5.  

 

Naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget) slår fast at «offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet». Ved vurdering av § 8 

skal det legges til grunn kunnskap om naturmangfoldet/forekomstene som påvirkes av beslutningen, og hvilke 

effekter beslutningen vil ha for naturmangfoldet. Risiko for skade på naturmangfoldet, og de berørte verdienes 

«særegenhet» er blant kriteriene som skal legges til grunn.  

 

Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at «en påvirkning av et økosystem 

vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for». I dette ligger det at tiltaket 

skal sees opp mot andre forhold som påvirker naturmangfoldet, og vurderingen skal omfatte andre tilsvarende 

tiltak/inngrep, andre typer tiltak/inngrep (både eksisterende og fremtidige), samt andre relevante 

påvirkningsfaktorer. Vurderinger etter § 10 skal sees opp mot forvaltningsmålene for arter og naturtyper i §§ 4 

og 5. Naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) kommer til anvendelse dersom det ikke foreligger 

tilstrekkelig kunnskap jf. § 8. 

 Vurdering 

Skaugvollelva er en av to elver i Sørfjorden, med anadrome bestander. Laksådalsvassdraget som ligger innerst i 

fjorden har reduserte bestander av sjøørret og sjørøye der lakselus er avgjørende påvirkningsfaktor. 

Bestandstilstand for laks er svært dårlig. Flere vassdrag i de nære fjordområdene oppgis å ha redusert 

bestandsstatus for sjøørret; Skromma, Reipåvassdraget, Spildervassdraget, Selstadvassdraget og Ravikelva.  

Fysiske inngrep og lakselus er oppgitt som hovedpåvirkning for flere av disse vassdragene, i tillegg til rømt 

oppdrettsfisk og vannkraft i enkelte. 

Ettersom tiltaket vurderes å kunne berøre viktige økologiske funksjonsområder for anadrom fisk i en liten grad, 

vil dette bidra til en liten, økt samlet belastning på artene jf. naturmangfoldloven § 10, og kan være i strid med 

forvaltningsmålet for arter jf. naturmangfoldloven § 5.  
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 Skjøtsel, restaurering og økologisk kompensasjon 

Med referanse i tiltakshierarkiet (figur 1) foreslås det følgende for å unngå negativ påvirkning av tiltaket på 

vassdragsnaturen: 

- Inngrep ned mot elva må unngås og kantvegetasjon bevares i en 20 meter buffersone innenfor hele 

planområdet. 

- Ved anleggelse av bru over Skaugvollelva, bør elveløpet ikke innsnevres av fylling eller pilar. Brua bør 

etableres med landkar som fundamenteres over flomnivå.   

- Den lille sidebekken som drenerer fra planområdet står i risiko for å føre med seg partikler og finstoff 

fra masseuttaket. For å unngå negativ påvirkning bør det derfor vurderes å etablere et 

sandfang/sedimentasjonsbasseng i bekkens øvre del. 

 



 

Oppdragsnr.: 5177527   Dokumentnr.:     Versjon: J01

Detaljregulering - Masseuttak Moan  |  Konsekvensutredning fisk og ferskvannsbiologi

 

 

 2018-09-272018-09-27  |  Side 32

av 32 

 Referanser 

Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet. 2015. Klassifisering av miljøtilstand i 

vann. Veileder 02:2013 (revidert november 2015). s.l. : www.vannportalen.no, 2015. 

Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. s.l. : NINA 

Temahefte 52. 1-90 s., 2013. 

Henriksen, S., og Hilmo, O. (red.). 2015. Norsk rødliste for arter 2015. s.l. : Artsdatabanken, 2015. 

Klima- og miljødepartementet. 2015. Meld.St. 14 (2015-2016). Natur for livet - Norsk handlingsplan 

for naturmangfold. 2015. 

—. 2017. Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - klargjøring av 

miljøforvaltningens innsigelsespraksis. s.l. : Klima- og miljødepartementet, 2017. 

Miljødirektoratet. 2018. Lakseregisteret. [Internett] september 2018. 

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Kvina&id=025.Z. 

—. 2015. Om arter av nasjonal forvaltingsinteresse. [Internett] Miljødirektoratet, 5 4 2015. [Sitert: 13 3 

2018.] http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Arter-av-nasjonal-

forvaltningsinteresse/Om-Arter-av-nasjonal-forvaltningsinteresse/. 

NGU. 2018. Løsmassekart. [Internett] 2018. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. 

NOU 12B. 1991. 160-2 Skauvollelva - Vernegrunnlag. 1991. 

NVE. 2013. Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til 

prioritering. s.l. : NVE, 2013. 

pers. medd. Andreassen, Anita. 2018. NVE Region nord. 2018. 

pers. medd. Isaksen, Frode. 2018. Grunneier. 2018. 

pers. medd. Vatne, Tore. 2018. Fylkesmannen i Nordland. 2018. 

St.prp. nr. 118 (1991-92). 1993. St.prp. nr. 118 (1991-92). Verneplan IV for vassdrag. 1993. 

Statens vegvesen. 2018. Håndbok V712 - konsekvensanalyser. s.l. : Statens vegvesen, 2018. 

Sørensen, Jørgen. 1998. Masseeponering av sprengstein i vann - forurensningsvirkninger. s.l. : 

Norges vassdrags- og energidirektorat, 1998. 

 

 



 

 

Frode Isaksen 

Detaljregulering for steinbrudd Moan 

Skauvoll, Gildeskål kommune 

 

 

Planbeskrivelse 

PlanID: 2013001 

2018-09-13  Oppdragsnr.: 5177527 

  

 



 Oppdragsnr.: 5177527 

  

| Detaljreguleringsplan for steinbrudd Moan        

 

2 

 

 13.09.2018 Detaljreguleringsplan for steinbrudd Moan Gan Sofra Gan 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS | Pb. 234, NO-8001 Bodø | Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 



 Oppdragsnr.: 5177527 

  

| Detaljreguleringsplan for steinbrudd Moan        

 

3 

 

   

Innhold  

 

1 Sammendrag 5 

2 Bakgrunn 6 

2.1 Hensikten med planen 6 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 6 

2.3 Tidligere vedtak i saken 7 

2.4 Krav om konsekvensutredninger (KU) 7 

3 Planprosessen 10 

3.1 Medvirkningsprosess 10 

3.2 Innspill til plan 10 

4 Planstatus og rammebetingelser 17 

4.1 Overordnede planer 17 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 18 

4.3 Tilgrensende planer/ØVRIGE PLANER 18 

4.4 Norges geologiske undersøkelse (NGU)- mineralressurser 19 

4.5 Statlige og regionale planretningslinjer 19 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 20 

5.1 Beliggenhet 20 

5.2 Behovet for masser 22 

5.3 Dagens arealbruk 22 

5.4 Landskap 23 

 Overordnet beskrivelse 23 

 Planområdet 24 

5.5 Kulturminner og -miljø 24 

5.6 NaturMILJØ 25 

5.7 Rekreasjonsverdi/Rekreasjonsbruk 26 

5.8 Barns interesser 26 

5.9 jord- og skogbruk 26 

5.10 Trafikale forhold 27 

5.11 Sosial infrastruktur 27 



 Oppdragsnr.: 5177527 

  

| Detaljreguleringsplan for steinbrudd Moan        

 

4 

 

5.12 Teknisk infrastruktur 28 

5.13 Klimatiske forhold 28 

5.14 Grunnforhold 28 

 Massenes kvalitet 28 

 Skredfare 28 

5.15 Støyforhold 29 

5.16 Luftforurensning 29 

6 Beskrivelse av planforslaget 30 

6.1 Planlagt arealbruk 30 

6.2 omfang av planlagt masseuttak med tilhørende produksjonsanlegg 31 

 Uttaksområde for stein 31 

 Sikring under drift 32 

 Avslutning og istandsetting 32 

 Bearbeiding av masser, driftsbygninger og tekniske installasjoner 32 

6.3 Tilknytning til infrastruktur 32 

6.4 Adkomst 33 

6.5 Miljøoppfølging, STØY, STøv, ETc. 33 

6.6 Landbruksfaglige vurderinger 33 

6.7 Plan for avfallshåndtering 33 

6.8 Risiko- og sårbarhet 34 

6.9 Avbøtend tiltak/løsninger ROS 36 

6.10 Rekkefølgebestemmelser 36 

7 Konsekvensutredning 37 

7.1 Landskap 37 

 Avbøtende tiltak 41 

7.2 Ras/skred 42 

7.3 Vannmiljø 42 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 44 

8.1 Overordnede planer 44 

8.2 Landskap 44 

8.3 Natur- og kulturverdier 44 

 Naturverdier 44 

 Kulturminner og kulturmiljø 44 

8.4 friluftsliv og turisme/reiseliv 45 

8.5 Trafikkforhold 45 

8.6 barns interesser 45 

8.7 Energibehov 45 

8.8 ROS 45 

8.9 Jordressurser og landbruk 45 

8.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen 46 

8.11 Interessemotsetninger 46 

8.12 Avveining av virkninger 46 

9 Avsluttende kommentar 47 



 Oppdragsnr.: 5177527 

  

| Detaljreguleringsplan for steinbrudd Moan        

 

5 

 

1 Sammendrag  

Hensikten med planarbeidet er å klargjøre råstoffutvinningsområde (steinbrudd) med tilhørende 
område for industri for drift på Moan Skauvoll i Nordland. Det er også planlagt oppgradering av 
adkomstveg, delvis i dagens trase og delvis som ny trase med bro over Skauvollelva. Steinbrudd 
Moan med tilhørende anlegg vil bli planlagt for å kunne produsere masser til lokale veg- og 
byggeprosjekter. Det har vært prøvedrift i nedre del av tiltaksområdet. 
 
Det gjøres oppmerksom på at forslag til driftsplan kun er lagt ved som orientering og skal ikke 
behandles/vedtas som del av reguleringsplan. Driftsplan vil følge søknad om driftskonsesjon som 
skal behandles av Direktoratet for mineralforvaltning før igangsetting av tiltaket. 
 
Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning. I den forbindelse er landskap og ras-/skred 
utredet. Temaene som er konsekvensutredet og øvrige temaer omtalt i planbeskrivelsen er vurdert 
og ikke medføre store negative konsekvenser for miljø og samfunn dersom avbøtende tiltak 
iverksettes. Forslag til avbøtende tiltak lar seg gjennomføre og er innarbeidet i bestemmelsene. 

Gildeskål kommune har i samfunnsdelen av kommuneplanen fokus på at det i inneværende 
planperiode må tilrettelegges for utnyttelse av mineralforekomstene slik at kommune blir mest 
mulig selvforsynt med byggeråstoff. Det anses som viktig å ha god tilgang på masser i rimelig 
nærhet. Med dette som bakgrunn har planområdet en meget gunstig plassering når det gjelder de 
transportøkonomiske og ikke minst de miljømessige aspektene. 

Steinprøver som er tatt viser at materialet er klassifisert som randgneis med gode mekaniske 
egenskaper. Materialet kan benyttes til de fleste typer bygg- og anleggsprosjekter.  

Forslagstiller er av den oppfatning at tiltaket samlet sett vil komme samfunnet til nytte. 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5177527 

  

| Detaljreguleringsplan for steinbrudd Moan        

 

6 

 

2 Bakgrunn 

 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planarbeidet er å klargjøre et råstoffutvinningsområde på Moan for drift. Massene 
som tas ut ønskes bearbeidet på stedet i ulike fraksjoner til bruk i lokale byggeprosjekter. Lokalt og 
regionalt er det stort behov for ulike typer steinmasser. Blant annet er det behov for masser til 
vegvedlikehold, bygging av nye veger og til lokale byggeprosjekter (bolig, fritidsbolig etc.). 
Planforslaget omfatter også adkomst til steinbruddet fra FV838. 

Det har vært utøvd prøvedrift i planområdet. Det er under prøvedriften dokumentert at forekomsten 
er svært god og den består hovedsakelig av randgneis med en del innblanding av glimmerskifer i 
nordøstlig retning. Steinbruddet ønskes derfor godkjent for permanent drift. Det krever 
driftskonsesjon etter mineralloven § 43, samt at området må inngå i en reguleringsplan. 

Det har pågått et arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for området av annet firma 
siden 2013. I dette er det avdekket en del formelle feil som gjør at prosessen er valgt startet på 
nytt.  Parallelt videreføres prosessen inn mot Direktoratet for mineralforvaltning ift. søknad om 
driftskonsesjon for steinbruddet. 

 

2.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 

Forslagstiller: 
Frode Isaksen 
8140 Inndyr 
 

Plankonsulent: 
 Norconsult AS 

Postboks 234 
8001 Bodø 

 
Planområdet omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 21/3, 21/5 og 201/1. 
Det er Frode Isaksen som er grunneier av hele 21/3 og 21/5, mens 201/1 utgjør del av FV 838 som 
eies av Nordland fylkeskommune og driftes av Statens vegvesen.  
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2.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

Prøvedrift er meldt inn og driftsplan for prøvedriften er godkjent av Direktoratet for 
mineralforvaltning, se e-post nedenfor. 

 

Figur 1: Godkjenning av prøvedriften inklusive driftsplan fra Dirmin. 

 

2.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNINGER (KU) 

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.17 og det 
konkluderes med at planforslaget faller inn under forskriftens §8 a) reguleringsplaner for tiltak i 

vedlegg II og vedlegg II pkt. 2a) mineraluttak, herunder torvskjæring, da uttaket ikke har den 
størrelse som fremgår av oppfangskriteriene i forskriftens vedlegg I pkt.19.  For §8 tiltak stiller 
forskriften ikke krav til at det skal utarbeides planprogram.  

Tiltaket er i tråd med overordnet plan, men er ikke konsekvensutredet i denne plan. Ved 
gjennomgang av kriteriene i forskriftens §10 har ansvarlig myndighet konkludert med at tiltaket kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette med bakgrunn i nærheten til Skaugvollelva som 
varig verna vassdrag.  

I tabellen nedenfor følger en oversikt over de temaene som er utredet som konsekvensutredning, 
mens øvrige temaer er behandlet i planbeskrivelsen. 
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Utrednings

-tema 

Utfordring Innhold og 

omfang 

Metode  

 

Landskap 

 

 

Planlagt masseuttak ligger 
rett ved Skaugvollelva som 
er vernet mot 
vannkraftutbygging. Dette 
som følge av blant annet 
landskapsverdien knyttet til 
områdets «uberørthet». 

Av hensyn til nær- og 
fjernvirkning for 
Skaugvollelva, må det 
settes krav til uttak og 
estetikk og hvordan 
området skal se ut 
etterendt drift. 

Utredningen skal 
belyse hvordan 
tiltaket påvirker 
omgivelsene og 
landskapet, både 
mht. nærvirkning og 
fjernvirkning. 

Metodikk og 
kriteriesett fra 
Statens 
vegvesens 
håndbok 140 
benyttes så langt 
det er 
hensiktsmessig. 

 

 

 

Ras/skred Deler av området er på 
www.skrednett.no avmerket 
med potensiale for stein- og 
snøskred.   

Området sjekkes ut 
om det har 
tilstrekkelig 
sikkerhet mot 
ras/skred ift. teknisk 
forskrift.     

 

Vannmiljø Vil etablering og drift av 
massetaket påvirke 
Skauvollelva.  

Tiltaksområdet og 
Skauvollelva 
befares og det gis 
en beskrivelse av 
vassdragets verdi 
for fisk basert på 
foto og faglige 
vurderinger i felt. 
Befaring begrenser 
seg til anadrom del 
(laks-
/sjøørretførende). 

Det gjennomføres 
ikke kartlegginger 
av gytefisk, ungfisk, 
gyteområder eller 
liknende, men det 
gjøres en faglig 
vurdering i fra land. 

Status for 
vassdraget samles 
inn fra offentlige 
databaser, 
Fylkesmann og evt. 
lokale 
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ressurspersoner. 

Det vil særlig 
fokuseres på 
avrenning fra 
massetak, kjørevei, 
samt etablering av 
bru over elva. 

Det gis en 
beskrivelse av 
mulige 
skadereduserende 
tiltak 
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3 Planprosessen 

 

3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS 

Oppstartsmøtet med Gildeskål kommune ble avholdt den 15.11.2017. Kunngjøring om oppstart av 
planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 14.12.2017. Berørte parter og offentlige instanser ble 
skriftlig varslet i brev datert 12.12.2017. 

 

3.2 INNSPILL TIL PLAN 

Det er mottatt i alt 7 innspill til varsel om planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert i 
tabellen nedenfor.  

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Statens 

vegvesen 

(SVV) 

18.01.18 SVV innspill gjelder tilknytning og 
byggegrense til fv. 838 og fv.17: 

• Adkomsten må utformes iht. 
vegnormalene (N100 og N101). 

 

• Det må gjennom bestemmelsen 
sikres at sprenging i 
masseuttaket ikke får 
konsekvenser for tunnelen 
langs fv. 17. Det må sikres at 
det ved sprenging og uttak av 
masser i en avstand på 100 m 
fra senterlinjen av FV17, så skal 
geologisk rapport og uttaksplan 
sendes SVV for godkjenning. 

 

 

 
Krysset inn til området ble 
utbedret i 2013-14 når 
FV838 ble oppgradert forbi 
planområdet. 

Bruddet/uttaksområdets 
yttergrense er mer enn     
100 m fra senterlinjen av 
fv.17. 



 Oppdragsnr.: 5177527 

  

| Detaljreguleringsplan for steinbrudd Moan        

 

11 

 

Nordland 

Fylkes-

kommune 

29.01.18 Ber om at målene for arealpolitikken 
nedfelt i Fylkesplan for Nordland 
hensyntas i planarbeidet. Ber spesielt 
om at kapittel 8.3 Naturressurser, 
kulturminner og landskap hensyntas. 

Opplyser om at de så langt ikke er kjent 
med at planforslaget vil kunne komme i 
konflikt med kjente verneverdige 
kulturminner. Alle kulturminner er 
imidlertid ikke registrert. Når planforslag 
foreligger vil fylkeskommunen ta stilling 
til om det er behov for arkeologisk 
befaring på stedet før endelig uttalelse 
kan gis. 

 

Tas til følge. 

 

 

- 

Oscar Moe 

 

30.01.18 Protesterer på etablering av steinbrudd 
med angitt størrelse på Skaugvoll. 

Følgende forhold tas opp i innspillet: 

- Forholdet til Skaugvollelven 
som er vernet med en 
vernesone på 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yttergrensen av 
industriområdet er mer enn 
100 m fra Skauvollelva. En 
liten del av uttaksområde 
for stein og del av 
adkomstvegen ligger 
marginalt innenfor 100 m. 
Førstnevnte for å få gode 
overganger mot 
omkringliggende terreng 
ved endt drift. 

Skaugvollelven blir berørt 
av ny adkomstveg som vil 
krysse denne med bro. Det 
stilles krav om at det skal 
etableres rutiner og tiltak 
som sikrer eventuell 
avrenning fra 
masseuttaket. Det vil bli 
etablert 
sedimenteringsbasseng for 
å hindre forurensende slam 
i å renne ut i vassdraget. 
Det er videre regulert inn 
en sikkerhetssone på 20 m 
på begge sider av 
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- Steinbruddets omfang. Mener 
bruddet vil dekke halve 
totalarealet på Skaugvoll (254 
daa av 550 daa). Påpeker 
nærheten til bebyggelse vil gi 
uakseptable ulemper. 

 

 

 

- Med et veletablert steinbrudd 
på Reipå, 25 km unna, stilles 
spørsmålet om det er behov for 
enda et steinbrudd. Kan ikke se 
at kvaliteten på fjellet er av en 
slik art at det rettferdiggjør 
småskaladrift over mange år i 
forhold til de ulemper dette 
medfører miljømessig for 
fastboende og 
hytte/turistnæringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaugvollelva hvor det ikke 
tillates noen form for 
bygging eller opparbeiding, 
foruten i området som skal 
krysses med bro.  

 
Det ble varslet et 
forholdsvis stort område i 
tråd med 
båndleggingsområdet i 
kommuneplanens arealdel. 
Området som reguleres til 
masseuttak er på cirka        
36 daa, og tilhørende 
industriområde på cirka 17 
daa. 

 

 
Området er i NGU sin 
database registrert som en 
lokalt viktig steinressurs og 
prøvedriften har vist at 
steinmaterialet har svært 
god kvalitet. Tilrettelegging 
for steinbrudd på Moan vil 
være i tråd med 
kommunens målsettinger 
og planer, ref. 
samfunnsdelen og 
arealdelen av 
kommuneplanen. Det er 
videre stilt krav om en 
miljøoppfølgingsplan for 
anleggs- og driftsfasen. 
Planen skal redegjøre for 
hvordan støy, vibrasjon, 
forurensning (herunder 
støv), landskap (herunder 
arrondering og 
revegetering), naturmiljø 
(herunder Skauvollelva), 
nærmiljø og 
avfallshåndtering skal 
følges opp.  
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- Innspill vedrørende rasfare og 
stedlig geologi.                                                                     

 

 

 

- Mener at et steinbrudd i 
området vil ødelegge for enhver 
naturopplevelse i området og 
utgjøre en varig forringelse av 
området. 

Utredet av firmaet Talus 
AS. Det konkluderes med 
at det kan være potensiale 
for steinsprang. Det er 
innarbeidet bestemmelse 
om avbøtende tiltak i 
forhold til dette. 

 

Se beskrivelser og 
vurderinger rundt dette i 
kap. 5 og 6. 

Fylkesmannen 

i Nordland 

31.01.18 Planfaglig 

Presiserer at området ikke er avsatt og 
juridisk avklart for råstoffutvinning, men 
kun båndlagt midlertidig med tanke på 
videre planlegging for råstoffutvinning. 

Miljø 

Påpeker nærheten til Skauvollelva som 
er et verna vassdrag. I tillegg til 
landskapsvirkninger må det vurderes 
hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få 
for Skauvollelva ift. avrenning, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagstiller er enig i 
Fylkesmannen sin 
presisering. 

 

 
Yttergrensen av 
industriområdet er mer enn 
100 m fra Skauvollelva. En 
liten del av uttaksområde 
for stein og del 
adkomstvegen ligger 
marginalt innenfor 100 m. 
Førstnevnte for å få gode 
overganger mot 
omkringliggende terreng 
ved endt drift. 

Tiltaket berører 
Skaugvollelven ved at ny 
adkomstveg vil krysse 
denne med bro. Se 
tidligere kommentar rundt 
dette. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 

Det må utarbeides en ROS-analyse. 

  

 

Sjekkliste for ROS er 
gjennomgått, se kap.6. 

Direktoratet for 

mineral-

forvaltning 

31.01.18 Plandokumentene må inneholde en 
beskrivelse og vurdering av 
mineralressursens egnethet til det 
formålet den planlegges brukt til.  

Ressursen som tenkes utnyttet er 
registrert i NGU som lokalt viktig ressurs 
for byggeråstoff. For å utnytte den 
mineralske ressursen optimalt anbefaler 
DMF at det videre planarbeidet 
inkluderer en vurdering av framtidig 
utvidelsesmuligheter for steinbruddet. 

Det øvrige foreslåtte planområdet er 
dominert av den lokalt viktige sand- og 
grusressursen ved Skauvoll. Det er ikke 
skrevet noe om hvorvidt denne 
ressursen er tenkt utnyttet eller 
båndlagt. Det bør utredes om 
planforslaget beslaglegger ytterliggeres 
grusressurs. Uttak av berørt del av 
grusressursen må veies gjennom 
alternativvurderingen. 

Det er viktig at det i reguleringsplan 
settes av tilstrekkelig areal for 
sikringstiltak, og tilsyn og vedlikehold av 
disse. 

Det må vurderes skjerming av 
uttaksområdet. 

 

 

 

 
Etterbruk av området og eventuelle 
funksjonskrav til arealet etter avsluttet 
uttak bør går frem av reguleringsplanen. 

Ivaretatt. 

 

 
Bruddet legger opp til et 
uttak på cirka 680.000 
prosjekterte m3. Avhengig 
av etterspørselen vil det 
kunne gi en driftstid på 30-
40 år.   

 
Det legges ikke opp til 
uttak av sand- og 
grusressurser innenfor 
planområdet. 

 

 

 

 
Ivaretatt. 

 

Medtatt bestemmelse om 
at virksomhet som skaper 
støy og støv skal anlegges 
slik at terrenget og 
bruddkanten, samt 
vegetasjon i størst mulig 
grad skal skjerme 
aktivitetene i bruddet og for 
å begrense innsyn. 

Er medtatt en 
bestemmelse om 
avslutning og etterbruk. 
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Konsesjonsplikt: det vises til lov om 
erverv og utvinning av mineralressurser 
(mineralloven) som sier at all oppstart 
med samlet uttak på mer enn 10.000 m3 
masse, samt ethvert uttak av naturstein 
krever godkjent konsesjon. Uttak på 500 
m3 er meldepliktig. 
Konsesjonssøknaden skal inneholde en 
driftsplan. Denne skal illustrere hvordan 
tiltakshaver planlegger å drive og 
avslutte mineraluttaket. Planforslagets 
bestemmelser bør ikke gå inn på 
driftstekniske forhold som behandles 
gjennom driftsplan. 

Det kjøres et parallelt løp 
ift. søknad om konsesjon. 

Sametinget 04.01.18 Sametinget kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk fredete samiske 
kulturminner. Avventer endelig uttalelse 
til kart- og planmateriale med mer 
spesifikk angivelse foreligger. 

- 

NVE 14.02.18 Ber om at det i planarbeidet gjøres en 
konkret vurdering av hvordan tiltaket vil 
kunne påvirke vassdraget og 
vassdragets verneverdier. 

I planvarslet er det beskrevet at det 
planlegges bruforbindelse over 
Skauvollelva som skal knytte planlagt 
industriområde i vest til planlagt område 
for steinbrudd i øst. Det gjøre 
oppmerksom på at tiltak i vassdrag, 
som i dette tilfellet etablering av kjørevei 
eller ny bru, i utgangspunktet skal 
vurderes i henhold til vannressursloven. 
Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan 
utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. I dette tilfellet 
utarbeides det reguleringsplan og 
vannressursloven §20 kan komme til 
anvendelse dersom NVE mener at 
hensynet til allmenne verdier, 
vassdraget kantsoner og vassdragets 
verneverdier er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget. 

Det forutsettes at prosjektering og 
utførelse av selve brukonstruksjonen 

Se tidligere kommentar 
vedrørende nærhet og 
eventuell avrenning mot 
vassdraget.  

Bro over Skauvollelva 
søkes avklart igjennom 
denne reguleringsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav medtatt i 
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utføres av kvalifiserte foretak med 
relevant kompetanse på hydrologi og 
vassdragsmiljø. 

Deler av planområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområdet for snøskred, 
steinsprang og jord- og flomskred. 
Dersom det planlegges for nye 
bygninger og anlegg for varig opphold 
må det gjøres en nærmere vurdering av 
skredfaren før planen vedtas. 
Forutsetter at skredfaren, både 
eksisterende kjent skredfare og 
eventuell skredfares som vil kunne bli 
påvirket av selve tiltaket, blir vurdert. 

bestemmelsene. 

 
 
Det er utført egen 
utredning av disse 
forholdene, jfr. tidligere 
kommentar. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

 

4.1 OVERORDNEDE PLANER 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune ble vedtatt i kommunestyret 1. mars 2016 
for perioden 2015-2027. I den er det spesielt nevnt at det skal satses på” Verdiskapning og 
næringsutvikling”, hvor det bl.a. fremgår at kommunen har som overordnet mål å skape flere 
arbeidsplasser. Dette bl.a. gjennom bedre utnyttelse av mineralforekomstene. Under andre føringer 
står det at dersom kommunen skal være selvforsynt med byggeråstoff må det settes av flere 
områder. 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 

Arealdelen av kommuneplan for Gildeskål kommune ble vedtatt 1.mars 2016 for perioden 2015- 
2027. I den er området avsatt til LNFR-område (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift). Området er 
båndlagt i påvente av videre planlegging/regulering for råstoffutvinning, se området med signaturen 
R23 i kartutsnittet nedenfor (hensynssone H_710_4).  
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Figur 2: Utsnitt av arealdelen av kommuneplan, 2015-2023. 

 
Følgende bestemmelse gjelder for dette området: 
 
Områder for råstoffutvinning  

For områder avsatt til råstoffutvinning hvor det er satt krav om reguleringsplan, må arbeid og tiltak 

som nevnt i PBLs §§ 20‐1, 20‐2 og 20‐3, samt fradeling etter § 26, ikke finne sted før området 

inngår i slik plan. Dette gjelder arbeid som krever byggetillatelse og tiltak som er unntatt melding og 

søknadsbehandling.  

 

4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 

Planområdet er uregulert. 

 

4.3 TILGRENSENDE PLANER/ØVRIGE PLANER 

Det finnes ingen tilgrensende planer til planområdet. 
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4.4 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (NGU)- MINERALRESSURSER 

Ifølge NGU kartlegging er planlagt uttaksområde for stein registrert som en lokal viktig 
pukkforekomst (navn på forekomstområdet: Skauvoll II) i pukkdatabasen, se kartutsnittet nedenfor. 

 

Figur 3: Grus- og pukkforekomster- verdivurdering. Kilde: NGU kartløsning på nett. 

 

4.5 STATLIGE OG REGIONALE PLANRETNINGSLINJER 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 
med planforslaget er listet opp nedenfor: 

o Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

o Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

o Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

o Naturmangfoldloven (2012) 

o Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

o Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

o Rikspolitisk retningslinjer (RPR) for verna vassdrag av 10.nov. 1994. 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende 

forhold 

 

5.1 BELIGGENHET 

Planområdet som er på cirka 77 daa ligger 6-7 km sør for Inndyr sentrum og rett nord for FV17, der 
den kommer ut av Skauvolltunnelen, se kartutsnittene nedenfor. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Planområdets beliggenhet (rød sirkel) i Gildeskål kommune. 
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Figur 5: Situasjonsskisse, Norconsult AS.  
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Figur 6: Planområdet (innenfor stiplet linje), Norconsult AS. Merk at planavgrensningen i 

plankartet er noe justert mot Skauvollelva sammenlignet med foregående figur. Dette av 

hensyn til nærheten til Skauvollelva. 

 

5.2 BEHOVET FOR MASSER 

Et lokalt steinbrudd er viktig for utviklingsprosjekter i kommunen. Tilgang til lokale byggeråstoff gir 
lavere fraktkostnader og miljøgevinster for byggeprosjektene. Tilrettelegging for råstoffutvinning vil 
også være i tråd med kommunes målsetting og planer, ref. samfunnsdelen og arealdelen av 
kommuneplan. 

 

5.3 DAGENS AREALBRUK  

Det har vært drevet prøvedrift i planområdet. Videre er det et godkjent løsmasseuttak mellom 
planområdet og Skauvollelva som ikke lenger er i drift.  

Planområdet grenser til landbruksområder (dyrka mark) i vest og sør. Ellers grenser det til områder 
bestående av gran- og bjørkeskog. 
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5.4 LANDSKAP 

 Overordnet beskrivelse 

Området tilhører landskapsregion 29 ”kystbygdene i Helgeland og Salten”, underregion 29.2 Midtre 
Helgeland (Puschmann 2005). Karakteristisk for landskapets hovedform er en lav og smal stripe 
langs fastlandskystens ytterside – strandflata, som går skarpt over i en bratt og markert 
fjellskråning. Disse kystfjella har både paleiske (godt avrunda) former og glasiale (mer taggete) 
former. Landskapets småformer består av lave knauser og fjellknatter, som stikker opp fra 
strandflata.   

Hav- og vassdragskomponenten er dominerende.  Regionens vassdrag er ofte korte, med mange 
småvann.   

Vegetasjonen i regionen preges av nakne svaberg med karrig vegetasjon og strandengene er ofte 
artsrike og domineres av gras med høyt innslag av urter.  Sammen med kystlyngheier, var disse 
tidligere benyttet til slått og beite.  Denne utmarksbruken er stort sett opphørt, og arealene gror 
gradvis igjen.  Langs vassdrag og på lunere steder med mer løsmasser er det frodig lauvskog.  
Typisk er også de rektangulære granplantingene, i hellende fjellsider.  Regionen preges også av 
rene, karrige furuskoger med sterkt osceanisk preg. 

Jordbruksmark med grasforproduksjon på innmark dekker «hele» strandflata mellom ruvende fjell.  
Bebyggelsen består av noen få gårdsanlegg med sitt tradisjonelle preg med nordlandslåna sentralt 
i tunet, og et og annet nyere typehus.  

En viktig nerve gjennom store deler av regionen er Kystriksvegen. 

Skauvoll er ikke kartlagt med hensyn til landskapstyper i den nasjonale databasen. Nedenfor 
redegjøres det derfor generelt for hvordan landskapselementer og vegetasjon oppleves.  

Skauvoll er typisk for landskapsregionen, som omtalt ovenfor. På strandflata dukker små knauser 
opp til rundt 30-40 m høyde.  Fjellfoten, spesielt på sørsida, har en markant overgang til 
strandflata, eller elvesletta, hvor løsmasseavsetninger fra elva har lagt grunnlag for dyrkbar jord.  
Elvesletta, med den meandrerende Skauvollelva, har en karakteristisk vid skålform, som avsnevres 
av småkollene før elva renner ut i Skauvollbukta, under FV838.  På nordsida av elvesletta er 
terrenget slakere i overgangen til fjellfoten. De høyeste fjelltoppene rundt «skåla» rager opp 400-
600 m o.h.  

Arealene på elvesletta bærer preg av gjengroing av tidligere tiders eng og beite.  Noen arealer 
holdes fortsatt i hevd til grasproduksjon. 

Inngrep i form av kraftgater, grøfting, driftsveg til prøvebrudd og grustak/-deponering langs elva og 
andre steder, er godt synlige. 

Videre oppover dalen, langs elva, og lisidene, er det tett bjørkeskog med innslag av rogn. Den 
trangeste delen av elvedalen, hvor elva går i stryk i trang fjellkløft – lengst øst i landskapsrommet, 
er ikke synlig fra planområdet/inn mot planområdet. 

Flere granplantefelt preger området, og gran har også frødd seg inn i bjørkeskogen.  Der fjellsidene 
står steile, eller berget stikker opp, er det grunt løsmassedekke, med lyng og einer, og blottlagt fjell. 

Kystriksvegen FV17 går oppe i fjellsida med blottlagt fjell, og har dermed fri sikt ned i dalen. 
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 Planområdet  

Planområdet heller gjennomgående mot vest – sørvest. Området er overveiende naturpreget, der 
det ikke er foretatt prøvedrift/drevet med løsmasseuttak. Vestlig del av området består av 
gjengroingsarealer (der adkomstvegen planlegges), mens den østlige delen består av gran- og 
bjørkeskog og noe bart fjell. 
 
Det er ingen boligbebyggelse i selve planområdet, men ett bolighus (forslagsstillers hus) har felles 
adkomst med uttaket og ligger ca. 535 m vest for regulert uttaksområde. 
 

5.5 KULTURMINNER OG -MILJØ 

Av kartløsninger vi har tilgang har vi avdekket at det ikke er registrert verneverdige kulturminner- 
miljøer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er heller ikke registrert bebyggelse med 
antikvarisk verdi. De nærmeste registrerte kulturminner fremgår av kartutsnittet nedenfor. Disse er 
henholdsvis, fra sør mot nord: en gravhaug fra jernalderen (kulturminneID 8090-1), en gårdshaug 
fra middelalderen (kulturminneID 28573-1) og ei hustuft fra førreformatorisk tid (kulturminneID 
38593-1). 

 

Figur 7:  Flyfoto som viser eksisterende arealtyper. Planområdet er vist med rød stiplet linje. 

Avstanden til nærmeste hus er ca. 535 m fra vegg i dagens brudd. 
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Figur 8: Oversikt over registrerte automatiske kulturminner på Skauvoll. Kilde: Nordlandatlas. 

 

5.6 NATURMILJØ 

Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Skauvollelva. Skauvollelva er et anadromt vassdrag hvor 
sjøørret er etablert med selvproduserende bestand.  Vassdraget er underlagt vern gjennom 
verneplan IV for vassdrag. På kartillustrasjonen nedenfor viser stiplet linje omfanget av verneplan 
for Skauvollelva.  Som vernegrunnlag er oppgitt urørthet og kvaliteter som referansevassdrag.  
Vassdragets elver og mange små og store vann er sentrale deler av et særpreget landskap formet 
av en kompleks berggrunn med markert strøkretning N-S.  Elveformer, aktive geologiske prosesser 
med grottesystemet Greftkjelen, botanikk og vannfauna – inngår alle som viktige deler av 
naturmangfoldet.  Der elva tar vegen vestover i bratte fossefall, og Fv17 krysser elva med bru, er 
det markert en viktig B-lokalitet av naturtype «bekkekløft og bergvegg», utforming: «lavlands-
lauvskogsbekkekløft»; lokalt sjelden med mulige sjeldne eller rødlistede base- og fuktkrevende 
arter. Berget er preget av ras og utglidninger.  Ingen lignende lokaliteter er registrert i kommunen.   
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Figur 9: Naturtyper og viktige områder for friluftsliv. Stiplet linje viser hele nedslagsfeltet for 

Skauvollelva i verneplanen. De to kartlagte naturtypene er «bekkekløft og bergvegg», 

lengst nord; og Greftkjelen grottesystem. Rosa areal er utstrekningen av utfartsområdet 

Skauvolldalen- Steppene. 

 

5.7 REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK 

Spredt boligbebyggelse ligger på kollene nærmest sjøen, 5-600 m fra tiltaket.  Det er ikke kjent at 
planområdet benyttes aktivt til friluftsliv, men stier langs nordsida av elva gir forbindelse mellom 
sjøen og det kartlagte utfartsområdet Skaugvolldalen-Steppene (se figur ovenfor), avgrenset i nord 
av FV17.  Dette er et viktig lokalt og regionalt dalføre, med elva og fiskevann, som benyttes hele 
året.  Kystriksvegen, FV17, den nasjonale turistvegen, går oppe i fjellsida, sør for planområdet, og 
dukker inn i tunnel rett ovenfor dette. 
 
 

5.8 BARNS INTERESSER 

Det er ikke kjent at planområdet eller tilstøtende områder er brukt som leke- og uteoppholdsareal 
for barn og unge. 
 

5.9 JORD- OG SKOGBRUK 

Planforslaget berører ikke dyrkbart areal i nevneverdig grad. Deler av planområdet består av 
granplantefelt i vekstfase. Hvorvidt dette er produktivt skogsareal vites ikke. I sør grenser 
uttaksområdet til dyrkamark i vest (grasproduksjon).  Planområdet synes ikke viktig for 
skogressurser og jordbruk. 
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5.10 TRAFIKALE FORHOLD 

Området har sin adkomst fra FV838, vegforbindelsen til kommunesentret Inndyr fra sør. Krysset 
inn til planområdet ble oppgradert/utbedret når FV838 forbi planområdet ble utbedret i 2013/14.  

FV838 har fartsgrense 80 km/t og en års døgntrafikk (ÅDT) på 680 (2017- tall). 

Et bolighus har sin adkomst fra nedre del av adkomstvegen til planområdet (forslagsstillers bopel). 

Ifølge nasjonal vegdatabank (NVDB) er det registrert 3 ulykker med utfallet lettere skadd. For sted 
se kartutsnittet nedenfor. Alle hendelsene er fra 1991. Hendelsene var en møteulykke og to 
hendelser der kjøretøy kjørte ut av vegen. 

 

Figur 10: Registrerte ulykker (blå prikker). Kilde: Nasjonal vegdatabank. 

 

5.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planområdet ligger 6-7 km fra Inndyr hvor sentrumsfunksjoner slik som offentlig tjenesteyting 
(administrasjonsbygg, sykehjem, brannstasjon), butikker, postkontor, etc. er lokalisert.  
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5.12 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Planområdet er ikke knyttet til vann- og avløpsnett eller strømnett. 

5.13 KLIMATISKE FORHOLD 

Området ligger nært kysten og har typisk kystklima med milde og til dels nedbørsrike vintre. 
Dominerende vindretning vinterstid er fra nordøst og sørvest og sommertid fra sørvest. Større 
nedbørsmengder i form av snø om vinteren kommer stort sett i kombinasjon med nordvestlig vind. 

5.14 GRUNNFORHOLD  

 Massenes kvalitet 

I følge NGUs database består uttaksområdet hovedsakelig av randgneis med en del innblanding av 
glimmerskifer under humusdekke/tynt torvdekke. Lagdelingen er tydelig og står steilt. 

Område for bearbeiding av masser består av breelveavstning og adkomstvegen av elve-
bekkeavsetninger. 

Det er tatt prøver av bergmassen i planområdet for å avklare kvaliteten til denne.  Denne viser at 
svært gode kvaliteter og hvor det er utsted CE merke. Rapporter fra disse prøvinger følger som 
vedlegg til planforslaget. 

 Skredfare  

Deler av planområdet ligger innenfor NVE sitt aktsomhetskart for skred og steinsprang. Se 
kartutsnitt nedenfor.  

For nærmere vurdering av skredfaren vises det til risiko- og sårbarhetsanalysen (sjekklisten) og til 
egen utredning av dette utført av Stig Brunes i Talus AS. 
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Figur 11: Aktsomhetskart for området. Kilde: NVE  

 

5.15 STØYFORHOLD 

FV17 og FV838 ligger i umiddelbar nærhet til planområdet.  Området er derigjennom noe 
eksponert for trafikkstøy fra disse vegene. 

 

5.16 LUFTFORURENSNING 

Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

Steinbruddet med tilhørende anlegg vil bli planlagt for å produsere steinmasser i ulike fraksjoner til 
lokale veg- og byggeprosjekter. 
 
Prøvedrift i planområdet har dokumentert svært god forekomst av hovedsakelig av randgneis med 
innblanding av glimmerskifer.  Steinbruddet søkes derfor godkjent for permanent drift. 
Massene som tas ut ønskes bearbeidet på stedet for bruk i lokale byggeprosjekter.  Planen skal 
også sikre adkomst til steinbruddet fra FV838. 
 
Arealet som er avsatt til råstoffutvinning er 36,5 daa, hvorav selve uttaksområdet er på cirka 32,2 
daa.  Område avsatt til bearbeiding av massene/industri er på cirka 17 daa.  Totalt uttak er cirka 
680.000 m3, som utgjør ca. 1,8 millioner tonn. 
 
Etter avsluttet drift tilbakeføres området til LNFR-område med hovedvekt på skogbruk. Ved 
tilbakeføring til LNFR-område vil området bli fylt opp og revegetert. 

Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

• Bebyggelse og anleggsformål (Pbl § 12-5 nr. 1) 
 Råstoffutvinning (BRU), eierform annen (privat) 

 Industri (BI), eierform annen (privat) 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 nr. 2) 
 Kjøreveg (SKV), eierform offentlig og annen (privat)     

 Annen veggrunn- tekniske anlegg (SVT), eierform offentlig og annen (privat)  

• Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (Pbl § 12-5, nr. 5) 
 Landbruksformål, eierform annen (privat) 

 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5, nr. 6) 

 Naturområde i sjø og vassdrag (VNV), eierform offentlig  
 

• Hensynssoner (Pbl § 12-6) 
 Bevaring naturmiljø  
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6.2 OMFANG AV PLANLAGT MASSEUTTAK MED TILHØRENDE 
PRODUKSJONSANLEGG 

Det er utarbeidet forslag til driftsplan for masseuttaket. Denne er kun lagt ved dette planforslaget 
og beskrivelser i tilknytning til denne er kun ment som orientering (behandles/vedtas ikke som del 
av reguleringsplan). Driftsplan vil følge søknad om driftskonsesjon som skal behandles av 
Direktoratet for mineralforvaltning før igangsetting av tiltaket. 

 Uttaksområde for stein 

Uttaket vil skje i etapper og tilpasses topografien. Bruddet planlegges med driveretning 
sørvestover, og etter hvert som bruddkanten forflyttes vestover, vil arealene for anlegg og lagring 
av masser bli større. Produksjonen vil styres av markedets etterspørsel, hvor forventet årlig uttak er 
inntil 15-20.000 m3. 
 
Etappe 1-4 utgjør et volum på cirka 480.000 m3, dvs. at hver etappe vil gå over cirka 6-7 år.  5. og 
siste etappe har et uttaksvolum på 200.000 m3 (10 år). 
 
Illustrasjonene nedenfor viser etappeinndeling og nedre kote for hver etappe: etappe 1 ned til kote 
72; dette gir skjæring i bakkant på maks 20-25 m. Nivå uttak etappe 2 er kote 60 (maks pallehøyde 
12 m).  Etappe 3: kote 48, etappe 4: kote 36 og etappe 5 tar ut masser ned til planum kote 22, hvor 
en tar igjen eksisterende terreng i vest.  Pallehøyder og – avslutning er tilpasset omkringliggende 
terreng.  

 

Figur 12: Utkast til driftsplan. Norconsult AS 
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Det skal etableres rutiner og tiltak som sikrer mot eventuell avrenning fra masseuttaket. Bekk/elv 
som berøres direkte i tiltaksområdet skal ledes utenfor planområdet. Det skal etableres 
sedimenteringsbasseng for å hindre forurensende slam i å renne ut i vassdrag.   

 Sikring under drift 

Langs ytterkant av steinbruddet vil det bli satt opp et sikringsgjerde langs hele kanten. Gjerdet skal 
ha minimumshøyde på 2 meter. Dette for å hindre at mennesker og dyr kan komme til skade.  

Området planlegges stengt med bom utenom driftstiden. Dette for å hindre adkomst av 
uvedkommende med kjøretøy. Det vil også bli satt opp skilt som advarer uvedkommende mot å 
oppholde seg i tiltaksområdet. Kjøreveger/driftsveger vil bli sikret med steiner hvor det er høye 
kanter og fare for utforkjøring. 

 Avslutning og istandsetting 

Bruddet tenkes avsluttet med paller som er 15 meter høye og 12 meter brede mot uttaksgrensen. 
Bruddet er planlagt tilbakefylt med terrenghelning på ca. 30°. Det tenkes først og fremst benyttet 
naturlig revegetering fra stedegne toppmasser. Det vil bli vurdert å separere toppjord i egne 
deponier. Dersom det vil være behov for å hente jord utenfra vil disse være rene. 

Avslutningsarbeidet vil omfatte opprydding, tilbakeføring (fylling) og revegetering. Når området er 
tilbakefylt vil sikringsgjerde bli fjernet etter at området er istandsatt. Ved endt drift skal uttaksstedet 
være varig sikret iht. gitt driftskonsesjon. 

 

 Bearbeiding av masser, driftsbygninger og tekniske installasjoner 

Området avsatt til industri er områder for bearbeiding og lagring av masser og utstyr, samt tekniske 
installasjoner i tilknytning til driften. Tekniske installasjoner vil bl.a. bestå av knuseverk og 
siktestasjoner. 

Knuseverket vil til enhver tid bli plassert slik at det oppnås best mulig støymessig skjerming.  

Alle bygninger og installasjoner skal være midlertidige og vil bli fjernet innen to år etter at driften i 
masseuttaket er avsluttet. 

 

6.3 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 

EL-nett 
Energibehovet for drift av masseuttaket er planlagt dekket med elektrisitet. Planområdet må søkes 
på vanlig møte for oppkobling.  

VA-nett 
Blir det behov for oppholdsbrakker må det ordnes med privat vann- og avløp. Driver av bruddet har 
for øvrig sin bopel like i nærheten av planområdet som kan dekke disse funksjonene. 
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6.4 ADKOMST 

Planlagt masseuttak vil få atkomst fra FV838. Dagens kryss/innkjøring er allerede oppgradert med 
hensyn på trafikk fra masseuttaket i 2013/14 da Statens vegvesen utbedret del av FV838 forbi 
planområdet. Krysset er dimensjonert for lastebil.  

Adkomstvegen vil følge eksisterende trase cirka 160 m inn i planområdet fra FV838, hvor nye trase 
inn til uttaksområdet legges over elvesletta nord for elva, med kryssing i bro over elva (ca. kote 17), 
forbi dagens brudd, og opp til kote 50 på planlagt areal for drift.  Beslaglagte arealer er i hovedsak 
gjengroingsarealer/tidligere uttaksområder for morenemasser. 

 

6.5 MILJØOPPFØLGING, STØY, STØV, ETC. 

Forurensningsforskriftens kapittel 30 inneholder krav om miljøoppfølging og planlagt drift skal til 
enhver tid være i henhold til kravene i kapittel 30. 

Tilgrensende boliger skal ikke utsettes for høyere støybelastning fra masseuttaket enn fastsatt i 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 og forurensingsforskriften. 

Støvnedfall fra masseuttaket med tilhørende produksjonsanlegg skal til enhver tid ligge innenfor 
gjeldende krav i forurensingsforskriften. 

Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan 
gi støvflukt. Når forholdene tilsier fare for støvflukt benyttes vatningsanlegg for å dempe støv fra 
knusing, sikting og transport. 

Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for å sikre at 
føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en god måte. Planen skal være godkjent før 
igangsettingstillatelsen gis. 

 

6.6 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER 

Planlagt masseuttak vil ikke berøre dyrka mark eller dyrkbart areal, men innebærer derimot 
avskoging. Det planlegges imidlertid ikke avskoging av større områder utover de områdene som til 
enhver tid er nødvendig for driften.  

 

6.7 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING 

Forslagstiller vil selv besørge bort transportering av avfall i tilknytning til driften av masseuttaket og 
i henhold til gjeldende renovasjonsordning.  
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6.8 RISIKO- OG SÅRBARHET  

Sjekkliste for risiko- og sårbarhet (ROS) i forbindelse med dette planarbeidet er gjennomgått, se 
nedenfor.  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 

forhold 

Er området utsatt for snø- eller 
steinskred? 

 Ja. Se egne rapport.  

Er området geoteknisk ustabilt/er det 
fare for utglidning? 

 Dokumenteres ved søknad 
om tillatelse til tiltak. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller 
bekk/ lukket bekk? 

x Skaugvollelva går forbi 
planområdet. Bro over 
denne må prosjekteres slik 
at den har tilstrekkelig 
sikkerhet mot flom.   

Er det radon i grunnen?  Planområdet er ikke kartlagt 
for aktsomhet mot radon. 
Tiltak som gir sikkerhet mot 
radon i henhold til TEK er 
ikke relevante da det ikke 
skal oppføres nye 
bygninger for 
personopphold. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser 
som kan inntreffe på nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.) 
utgjøre en risiko for området? 

  

• Utslipp av giftige 
gasser/væsker 

x  
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• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 

 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for 
området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området:  

  

• Påvirkes området av 
magnetiske felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med 
bruk av transportnett for gående, 
syklende og kjørende innenfor 
området? 

  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt 
farlige anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde 
og trykk)? 

 Har ikke behov for egen 
vannforsyning, se 
redegjørelse for dette i 
planbeskrivelsen. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 

bruk 

Er området påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  
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6.9 AVBØTEND TILTAK/LØSNINGER ROS 

ROS-sjekklista er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold 
som krever oppfølging eller spesielle tiltak utover ras/skred (potensiale for steinsprang fra fjellsiden 
oppstrøms FV17), se egen rapport. 

Videre er sprengningsarbeider forbundet med en viss fare. Det forutsettes imidlertid at denne type 
arbeid gjennomføres etter gjeldende regelverk. Basert på dette vurderes planområdet å være lite til 
moderat sårbart for uhell ved sprengning.   

Driver må også ivareta sikker drift av maskiner og kjøretøy for å unngå hendelser som kan føre til 
akutt forurensning, ref. blant annet miljøoppfølgingsplan. 

 

6.10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Det er stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

o Driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning. 
o Godkjent plan for istandsetting av tidligere drift innenfor områdene avsatt til 

landbruksformål og naturområde i sjø og vassdrag. 
o Tillatelser fra forurensningsmyndighetene. 
o Miljøoppfølgingsplan. 
o Planer for kryssing av Skauvollvelva med bro. 

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser)   

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell fare for usikker 
is? 

x  

Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

x  
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7 Konsekvensutredning 

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. kap. 2. Følgende tema er i den forbindelse 
konsekvensutredet: 

o Landskap 
o Ras/skred 
o Vannmiljø 

 

7.1 LANDSKAP 

Det vises til egen rapport for dette som følger dette planforslaget. Nedenfor følger et utdrag fra 
utredningen. 

Av denne fremgår definisjon av 0-alternativet, verdivurdering, beskrivelse av influensområde og 
vurdering av påvirkning og konsekvens. Videre fremgår en rekke bilder fra ulike ståsteder som 
viser innsyn fra influensområdet til planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13: Innsyn fra influensområdet til planområdet. Kartet viser standpunkt for bildene med 

nummerering. 
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I utredningen er området delt i to områder: 

Delområde A; Adkomstveg 

Delområde B; Råstoffutvinning og industri 

Følgende vurdering er utført for delområde A: 

Områdets verdi vedrørende landskapsbildet er middels positiv, dette sammen med at 
påvirkningen er vurdert til å være ubetydelig endring, gir for delområde A ubetydelig 

konsekvens.                                                                                     

Følgende vurdering er utført for delområde B: 

Delområde B har vedrørende landskapsbildet noe verdi, dette sammen med at påvirkningen er 
vurdert til noe forringet, gir for delområde B noe forringet som konsekvens. 

Merk at utredningen sammenligner et område berørt av eksisterende prøvedrift av steinbrudd med 
omkringliggende rigg og masselagring, samt driftsveg med noe ødelagt sideterreng langs elva -  i 
ikke tilbakeført tilstand, med et større inngrep i samme område, men da i ferdig tilbakeført tilstand 
(se avbøtende tiltak). Dette gjør at tiltaket kommer mer positivt ut vedrørende påvirkning og 
konsekvens, enn om det hadde blitt stilt krav om istandsetting og revegetering av nåværende 
situasjon.  

Konsekvensvurderingen legger til grunn situasjonen etter endt drift, og avslutningsplan med 
prissatte avbøtende tiltak er gjennomført. 

 

 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak er foreslått for å redusere planlagt tiltakets konsekvenser for 
landskapsbildet: 

 Revegetering: det bør velges naturlig revegetering ved bruk av stedegne toppmasser. 
På denne måten får man stedegne plantearter, og man forurenser ikke floraen ved å 
tilføre fremmede arter. Det bør også vurderes å plante større trær fra området for 
raskere vegetasjonsetablering.  

 Etappevis drift. 
 Sprengning: det bør gjøres nøye vurderinger av sprengningen i kantsonene mot 

naturområdene for å få naturlig overganger som evt. også er tilrettelagt for 
revegetering. 

 Linjeføring: man bør befare terrenget og stikke ut inngrepsgrense som følger 
naturformasjoner i terrenget og som får en linjeføring som harmonerer med 
omgivelsene. 

 Visuelle buffere: man bør utnytte terrengformasjoner i og rundt planområdet for å 
lokalisere tiltak og planlegge uttak av masser på en slik måte at man oppnår best mulig 
skjerming av tiltaket. 

 Ivaretakelse av bekkedrag. 
 Arronderingsplaner: det må utarbeides en plan for arrondering og revegetering av 

terrenget. 
 Utredning av mulig avrenning. 
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Forslag til avbøtende tiltak er innarbeidet i bestemmelsene. 

7.2 RAS/SKRED 

Det vises til egen rapport fra denne utredningen og som følger dette planforslaget. Firmaet Talus 
AS har vært engasjert til å utrede faren for steinskred, jordskred, steinsprang og snøskred. 
Konklusjon er at sikkerheten mot skred er tilfredsstillende, mens sikkerhet mot steinsprang ikke er 
det. 

Det beskrives at fylkesveien fra vestre utløp av Skauvolltunnelen er utsatt for steinsprang og at det 
her er etablert steinsprangnett. Det vurderes at det ikke kan utelukkes at det vil gå steinsprang 
utenfor disse områdene som er dekket av nettene, men dalen nedenfor fylkesveien danner en 
naturlig utløpsbarriere for steinsprang som eventuelt unnslipper disse. Dette vil ikke være tilfelle 
når bruddet nærmer seg enden av driftstiden siden det planlegges å drive bruddet helt ut mot 
bunnen av denne dalen. Det skisseres at det bør vurderes å ikke drive bruddet helt ut mot denne 
dalen, men sette igjen en stuff som vil danne en naturlig barriere mot eventuelle steinsprang. 
Alternativt kan det etableres et fanggjerde som dekker bruddet. 

Det er i bestemmelsen satt som krav om at potensiale for steinsprang må vurderes nærmere før en 
driver bruddet helt ut imot dalen. Det må da vurderes om det skal settes igjen en stuff, eller om det 
skal etableres fanggjerde som dekker hele bruddet. Sistnevnte må i så tilfelle dimensjoneres og 
plasseres av sakkyndig personell.  

7.3 VANNMILJØ 

I forbindelse med detaljregulering av planlagt masseuttak ved Moan i nærheten til Skaugvollelva i 
Gildeskål kommune i Nordland, er det foretatt en konsekvensvurdering for virkningstemaet fisk og 
ferskvannsbiologi i tråd med metoden gitt i Statens vegvesens Håndbok V712 – 
konsekvensanalyser. 

Verdivurdering: Hele elveløpet fra sjøen og opp til anadromt vandringshinder (1,3 km) har mer 
eller mindre sammenhengende gyte- eller oppveksthabitat for sjøørret. Status for laks er usikker, 
men basert på informasjon fra lokalkjente det legges til grunn at det trolig kan finnes en liten 
selvreproduserende bestand. Skaugvollelva vurderes å ha middels verdi for anadrom fisk. 
Skaugvollelva er et vernet vassdrag som i sin helhet har stor verdi, men de nedre delene er 
påvirket av menneskelig aktivitet. Sidebekk som renner inn i Skaugvollelva vurderes å ha potensial 
for å klassifiseres som naturtype Middels kalkrik bekk i lavlandet. Dette tilsvarer noe verdi. 

Konsekvensvurdering: Tiltakets konsekvenser er sammenstilt i tabellen under 
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Område ID Verdi Påvirkning (= ▲) Konsekvens 

I - 

Økologiske 

funksjons- 

områder 

for arter 

Middels-

stor 

             Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                             

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                                                      

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring                                                                        

                                                                               ▲ 

1 minus (-) 

Delstrekning 1 og 2 innehar de største sammenhengende gyte- og oppvekstområder på den 

1,3 km korte anadrome elvestrekningen i Skaugvollelva. Videre er dette 

vandringsstrekningen for områder lenger opp i vassdraget. Tiltaket vil kunne medføre økt 

tilførsel av finstoff til substratet og gi en viss grad av forringelse av gyteområder nedstrøms. 

Partikkeltilførsler vil kunne komme diffust og via sidebekk. Fjerning av kantvegetasjon ved 

brukryssing samt forstyrrelse av anleggstrafikk vurderes å ha lite betydning fisk for Jf. 

konsekvensvifte i figur 1 settes konsekvensgrad til 1 minus (-). 

II –  

Viktige 

naturtyper 

Noe              Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                             

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                                                      

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring                                                                        

                                                                                        ▲ 

1 minus (-) 

Lokaliteten er i seg selv vurdert å ha noe verdi for fisk og ferskvannsbiologi. Bekken er 

vurdert som potensiell naturtype Middels kalkrik bekk i lavlandet som tilsier noe verdi. 

Tiltakets påvirkning på bekken vurderes å kunne medføre noe akkumulering av finstoff i 

bunnsubstratet, som medfører konsekvens lik 1 minus (-) konsekvens jf. konsekvensvifte i 

figur 1. 

III-  

Vernet 

natur 

Stor              Sterkt forringet          Forringet            Noe forringet   Ubetydelig endring      Forbedret 

 |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|                                                                    

▲                                                                                                                  ▲                                                     ▲                                                      

Ødelagt                                                                                             Ingen endring                         Stor forbedring           

                                                                                      ▲ 

1 minus (-) / 

2 minus (--) 

Ytterligere forringelse av vernegrunnlaget og elvas urørthet, primært som følge av at det 

etableres en bru, samt at det forventes fjerning av et lite område med kantvegetasjon i 

forbindelse med dette. Tiltakets påvirkning på vernet natur tilsvarer en konsekvensgrad 

mellom 1 minus (-) og 2 minus (--) jf. konsekvensvifte i figur 1. 

 

Samlet belastning: Ettersom tiltaket vurderes å kunne berøre viktige økologiske 
funksjonsområder for anadrom fisk i en liten grad, vil dette bidra til en liten, økt samlet belastning 
på artene jf. naturmangfoldloven § 10, eller være i strid med forvaltningsmålet for arter jf. 
naturmangfoldloven § 5.  

Avbøtende tiltak: Følgende tiltak anbefales for å unngå negativ påvirkning på vassdragsnaturen: 

• Inngrep ned mot elva må unngås og kantvegetasjon bevares i en 20 meter buffersone 
innenfor hele planområdet. 

• Ved anleggelse av bru over Skaugvollelva, bør elveløpet ikke innsnevres av fylling eller 
pilar. Brua bør etableres med landkar som fundamenteres over flomnivå.   

• Den lille sidebekken som drenerer fra planområdet står i risiko for å føre med seg partikler 
og finstoff fra masseuttaket. For å unngå negativ påvirkning bør det derfor vurderes å 
etablere et sandfang/sedimentasjonsbasseng i bekkens øvre del. 
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8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 

8.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planområdet er i overordnet plan båndlagt i påvente av videre planlegging/regulering for 
råstoffutvinning.  

 

8.2 LANDSKAP  

Planlagt masseuttak vurderes å gi ubetydelig konsekvens ift. delområde A (adkomstvegen) og noe 
forringet for delområde B (resten av planområdet), jf. kap. 7. Avbøtende tiltak fremgår av kapitlet og 
er innarbeidet i bestemmelsene. 

 

8.3 NATUR- OG KULTURVERDIER 

 Naturverdier  

Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster direkte i planområdet. Det 
foreligger heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold, men ut fra vurderinger av 
eksisterende terreng og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. Det er derfor ikke 
gjort noen videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var 
prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller 
fremtidige belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i henhold til 
naturmangfoldloven §§ 10,11 og 12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets 
virkninger for naturmangfoldloven vurderes å være små. 

 Kulturminner og kulturmiljø 

Planlagt masseuttak vil ikke komme i konflikt med kjente kulturminner eller kulturmiljø. 
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8.4 FRILUFTSLIV OG TURISME/REISELIV 

Man kjenner ikke til at planområdet aktivt blir brukt som friluftsområde i dag. Planlagt masseuttak 
vil derfor ikke få negative konsekvenser for utøving av friluftsliv.   

 

8.5 TRAFIKKFORHOLD 

Tiltaket vil kunne medføre en økt trafikk FV838 og dermed også noe økt støy. 

Det er god sikt i krysset og lav trafikkmengde langs fylkesvegen. Planforslaget vurderes derfor ikke 
å utløse behov for utbedringer av vegsystemet foruten omlegging av adkomstvegen til bruddet til 
nord for elva  

I området er det ikke lagt til rette for skolevei og planlagt tiltak vil ellers ikke følge til negative 
konsekvenser for myke trafikanter. 

 

8.6 BARNS INTERESSER 

Planlagt masseuttak vil ikke komme i konflikt med barns interesser. 

 

8.7 ENERGIBEHOV 

Energibehov og anlegg i tilknytning til dette vil bli avklart i dialog med energiselskap. 

 

8.8 ROS 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. En 
oppsummering av analysen fremgår av tabell 6 inklusive avbøtende tiltak.  

 

8.9 JORDRESSURSER OG LANDBRUK 

Planlagt masseuttak vil føre til avskoging og avdekking av berg. Uttaksområdet vil imidlertid bli 
tilbakeført til LNFR-område med hovedvekt på skogbruk, noe som gjør at skogsdrift vil kunne tas 
opp igjen i framtiden. 
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8.10 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Planlagt masseuttak anses ikke å medføre noen kostnader for Gildeskål kommune. 

Leveransene fra massetaket vil i hovedsak gå til bygge- og anleggsprosjekter i Gildeskål 
kommune. Masseuttaket vil derfor ha en positiv effekt på næringsutvikling lokalt. 

 

8.11 INTERESSEMOTSETNINGER 

En nabo vest for planområdet har uttrykt en rekke bekymringer ift. planlagt tiltak. Bekymringene er 
redegjort for i merknadsbehandlingen og foregående kapitler. 

 

8.12 AVVEINING AV VIRKNINGER 
Det pågår og vil pågå veiutbedringer i de kommende årene i regionen. Da er det svært viktig å ha 
god tilgang på masser og i rimelig nærhet. Med dette som bakgrunn har planområdet en meget 
gunstig plassering når det gjelder det transportøkonomiske og ikke minst det miljømessige.  

De viktigste virkningene av planforslaget er konsekvensene tiltaket vil ha for landskapsform. 
Tiltaket vil forandre landskapet, men etter endt drift vil området bli tilbakeført til LNFR-område med 
hovedvekt på skogbruk og det vil da igjen bli en naturlig del av landskapet. Ingen av temaene som 
er utredet eller omtalt i planbeskrivelsen innebærer store negative konsekvenser dersom 
avbøtende tiltak iverksettes. Forslag til avbøtende tiltak lar seg gjennomføre og er innarbeidet i 
bestemmelsene. 
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9 Avsluttende kommentar 

Planområdet ligger gunstig og sentralt til i forhold til nærhet til markedet. 

Analyse av materialet viser at massene er av meget god kvalitet og tilfredsstiller krav til kvalitet og 
kan derfor brukes til svært mange formål.  

Ingen av temaene som er utredet eller omtalt i planbeskrivelsen innebærer store negative 
konsekvenser for miljø og samfunn dersom avbøtende tiltak iverksettes. 

Forslagstiller er av den oppfatning at tiltaket samlet sett vil komme samfunnet til nytte. 
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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD MOAN, SKAUVOLL 
PLAN ID 2013001 

 
Sist revidert 13.09.2018 
 
Siste behandling i planutvalget den: 

 

 

Vedtatt av kommunestyret i møte den:   

Under K. Sak nummer:   

 
 

formannskapssekretær  

 
 
 

PLANBESTEMMELSER 
 
 
§1 GENERELT 
 
1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for råstoffutvinning (steinbrudd), områder for bearbeiding av 
masser i ulike fraksjoner inklusive nødvendige anlegg, samt ny og utbedret veg for uttransport av 
massene.  
 
1.2 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 09.07.18 i målestokk 1: 2000 
(A1).  
 
1.3 Planområdets arealformål 
Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5: 

• Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5 pkt. 1) 
- Råstoffutvinning – steinbrudd og masseuttak (BRU), eierform annen (privat) 
- Industri (BI), eierform annen (privat) 

 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 pkt. 2) 

- Veg (SKV), eierform offentlig og annen (privat) 
- Annen veggrunn- tekniske anlegg (SVT), eierform offentlig og annen (privat) 
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• Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (Pbl § 12-5 pkt. 5) 
- Landbruksformål (LL), eierform annen (privat) 

 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5 pkt. 6) 

- Naturområde i sjø og vassdrag (VNV), eierform offentlig 
 
Området reguleres med følgende hensynssoner iht. Pbl § 12-6: 
 
c) Sone med angitte særlige hensyn 
 -   Hensyn naturmiljø  
 
 
§ 2 FELLES BESTEMMELSER 

2.1 Drift 
Drift skal skje i henhold til vilkår for godkjent driftskonsesjon etter mineralloven § 43. 
 
2.2 Støy  
Tilgrensende boliger skal ikke utsettes for høyere støybelastning fra masseuttaket enn fastsatt i 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 og forurensingsforskriften. 
 
2.3 Støv  
Støvnedfall fra masseuttaket med tilhørende produksjonsanlegg skal til enhver tid ligge innenfor 
gjeldende krav i forurensingsforskriften. 
 
Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi 
støvflukt. 
 
Når forholdene tilsier fare for støvflukt benyttes vatningsanlegg for å dempe støv fra knusing, sikting 
og transport. 
 
2.4 Avrenning  
Det skal etableres rutiner og tiltak som sikrer mot eventuell avrenning fra masseuttaket. 
 
Bekk/elv som berøres direkte i tiltaksområdet skal ledes utenfor planområdet. 
 
Avrenning fra området skal gå via sedimenteringsbasseng for å hindre forurensende slam i å renne ut i 
vassdrag. 
 
2.5 Andre forurensinger 
Forurensing i forbindelse med produksjon i masseuttaket skal ligge innenfor gjeldende krav i 
forurensningsforskriften.    
 
2.6 Avfallshåndtering 
Vanlig avfall og alt avfall i tilknytning til drift av masseuttaket skal håndteres i henhold til gjeldende 
renovasjonsordning. 
 
2.7 Miljøoppfølgingsplan 
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for anleggs- og driftsfasen. Planen skal vise hvordan 
miljømål og miljøkrav innarbeides og følges opp når det gjelder støy, vibrasjon, forurensning 
(herunder støv), landskap (herunder arrondering og revegetering), naturmiljø (herunder Skauvollelva), 
nærmiljø og avfallshåndtering.  
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2.8 Biologisk mangfold 
Ved tiltak i område regulert til råstoffutvinning skal det så langt det lar seg gjøre utvises aktsomhet 
for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer. 
 
2.9 Matjord 
Toppdekket som ikke kan nyttiggjøres skal mellomlagres i uttaksområdet til bruk ved avslutning av 
uttaket, dvs. ved istandsetting og revegetering av området. 
 
2.10 Steinsprang 
Før bruddet drives ut i dalen i sør ut mot FV17 må det gjøres nærmere vurdering av steinsprangfaren. 
Det må vurderes om det skal stå igjen en stuff som fanger opp eventuelle steinsprang, alternativt om 
det skal etableres flere fanggjerder som dekker hele bruddet. Faren må vurderes av fagkyndig 
personell. Det samme gjelder eventuell plassering og dimensjonering av eventuelle fanggjerder.  
 
2.11 Energi 
Energitilførsel skal dekkes gjennom strømtilførsel og lokal energiforsyning inne på området. 
 
2.12 Kulturminner  
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og 
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
 
§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL. § 12-5 NR. 1) – Råstoffutvinning (BRU) og industri 
(BI) 
 
3.1 Generelt 
Innenfor områdene kan det foregå sprenging, knusing, sortering, lagring og uttransportering av masser. 
Det tillates mottak og mellomlagring av grus- og steinmasser til videre bearbeiding.   
 
Tilhørende produksjonsanlegg slik som knuseverk, samt midlertidige brakker og bygninger i 
tilknytning til driften tillates.  

Overnattingsbrakker tillates ikke. 
 
I området avsatt til industri tillates ikke uttak av masser. 
 
Interne veger i tilknytning til driften kan anlegges etter behov. 
 
3.2 Utforming av uttaksområdet 
Inngrepene skal ligge innenfor formålsgrensen og ikke under kotenivå som gis i driftskonsesjon som 
må innhentes.  Det samme gjelder i forhold til etapper med uttaksretning. 
 
Virksomhet som skaper støy og støv skal anlegges slik at terrenget og bruddkanten samt vegetasjon i 
størst mulig grad vil skjerme aktivitetene i bruddet og for å begrense innsyn. 
 
Bruddkantene og kantsonene mot omkringliggende skal avrundes og planeres. 
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3.3 Driftstider og varslingsrutine 
Drift tillates mandag til fredag mellom kl. 08.00 og kl. 19.00. Det skal ikke være aktivitet på lørdager, 
søndager og helligdager, inkl. romjula og påskeferieuka. 
 
3.4 Sikring  
Høye og bratte skråninger i uttaksområdet skal sikres med gjerde i driftsfasen.  
 
Ved endt drift skal uttaksstedet være varig sikret iht. gitt driftskonsesjon. 
 
Adkomstvei til masseuttaket skal stenges med låsbar bom når driften ikke er i gang. 
 
3.5 Avslutning og etterbruk  
Etter endt uttak, og innen 2 år, skal samtlige anlegg og installasjoner fjernes.  
 
Områder avsatt til råstoffutvinning og industriområder tilbakeføres til LNFR-område med hovedvekt 
på skogbruk ved endt drift, og innen 2 år. Dersom det er praktisk mulig skal dette gjøres etappevis 
etter hvert som arbeidet skrider frem.   
 
 
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR.2) 
 
4.1 Kjøreveg (o_SKV1) 
Området benevnt o_SKV1 omfatter deler av FV838 og er offentlig. 
 
4.2 Vei (SKV2 og SKV3) 
Området benevnt SKV2 utgjør krysset og atkomstvei til masseuttaket og ett bolighus. Atkomstveien 
(SKV2 og SKV3) skal ha bredde på 5 m og skal ellers være utformet iht. veinormalene. Det tillates 
etablert kjøretøyvekt innenfor formålet, samt bro over Skauvollelva (mellom SKV2 og SKV3).  
Mindre justeringer av formålsgrensen mot tilgrensende formål/område er tillatt der det er nødvendig 
med nærmere terrengtilpasning av veganlegget. Eierformen er annen (privat). 
 
4.3 Annen veggrunn- tekniske anlegg (SVT) 
Områdene benevnt SVT utgjør grøfter, skjæringer, fyllinger, snøopplag, rekkverksrom, 
brofundamenter for kryssing av Skauvollelva, o.l. Mindre justeringer av formålsgrensen mot 
tilgrensende formål/område er tillatt der det er nødvendig med nærmere terrengtilpasning av 
veganlegget. Eierformen er offentlig og annen (privat). 
 
 
§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5 NR. 
5)  
 
5.1 Landbruksformål (LL) 
Områdene benevnt LL er regulert til jord- og skogbruk. I disse områdene tillates ingen bygging eller 
tilrettelegginger utover det som er vanlig for å utøve jord- og skogbruk i området.   
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§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 
12-5 NR. 6)  
 
6.1 Naturområde i sjø og vassdrag (VNV) 
Området benevnt VNV utgjør del av Skauvollelva som er et verna vassdrag. Det tillates etablert bro 
over elva på sted angitt på plankartet. Planlegging og prosjektering av denne skal utføres av kvalifisert 
foretak med relevant kompetanse på hydrologi og vassdragsmiljø. 
 
 
§ 7 HENSYNSSONER (§ 12-6) 
 
7.1 Hensynssone naturmiljø (H560) 
Innenfor hensynsonen tillates ingen form for bygging eller opparbeiding, foruten i området som skal 
krysses med ny bro. Eksisterende bro kan vedlikeholdes i sin nåværende form og fungere som 
adkomst til jord- og skogbruksområdene innenfor.  
 
 
§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende være på plass: 

o Innvilget driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning.  
o Godkjent plan for istandsetting av tidligere drift innenfor områdene avsatt til landbruksformål 

og naturområde i sjø og vassdrag. 
o Nødvendige tillatelser fra forurensningsmyndighetene til drift av virksomheten. 
o Godkjent miljøoppfølgingsplan. 
o Planer for kryssing av Skauvollelva med bro, utarbeidet av kvalifisert foretak med kompetanse 

på hydrologi og vassdragsmiljø. Løsningen skal godkjenes av NVE. 
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NVEs innspill - Varsel om planoppstart – Detaljreguleringsplan for 
steinbrudd - Moan på Skauvoll - Gildeskål kommune 
Vi viser til varsel om planoppstart datert 12.12.2017. Vi beklager sein tilbakemelding. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, samt anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og 
veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- 
og bygningsloven.  

Bakgrunn 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for steinbrudd for permanent drift. Massene som 
søkes tatt ut består hovedsakelig av finkornet granitt med en del innblanding av glimmerskifer. Massene 
ønskes bearbeidet på stedet i ulike fraksjoner. Videre skal reguleringsplanen legge til rette for adkomst 
til steinbruddet fra FV838. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. 

Verna vassdrag 

Skauvollelva, som er varig verna vassdrag, jfr. verneplan IV, renner gjennom planområdet. Virkeområde 
for Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag av 10.nov.1994 omfatter hovedelv, sideelver, 
større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde på sidene av disse, samt eventuelle 
andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi.   

Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til 
landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng. Vi 
ber derfor om at det i det videre planarbeidet gjøres en konkret vurdering av hvordan tiltaket vil kunne 
påvirke vassdraget og vassdragets verneverdier. NVE er kjent med at det allerede er gjort en del tiltak i 
og langs vassdraget i dette området uten at det er søkt om og behandlet etter vannressurslovens 
bestemmelser. Vi forutsetter at dette vurderes og tas med i det videre planarbeidet. 

I plandokumentene er det beskrevet at det planlegges bruforbindelse over Skauvollelva som skal knytte 
planlagt industriområde i vest til planlagt område for steinbrudd i øst. Av flybilder ser vi at det i dag er 
etablert kjørevei/krysning i elva, uten at vi har kjennskap til at det er gitt tillatelse til dette. Vi gjør 
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oppmerksom på at tiltak i vassdrag, som i dette tilfellet etablering av kjørevei eller ny bru, i 
utgangspunktet skal vurderes i henhold til vannressursloven. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. I dette tilfellet 
utarbeides det imidlertid reguleringsplan, og vannressursloven § 20 (samordning av tillatelser) kan 
komme til anvendelse dersom NVE mener at hensynet til allmenne verdier, vassdragets kantsoner og 
vassdragets verneverdier er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.  

Det er viktig at prosjektering og utførelse av selve brukonstruksjonen utføres av kvalifiserte foretak med 
relevant kompetanse på hydrologi og vassdragsmiljø. Dette med tanke på å ta hensyn til 
vassdragsmiljøet samt å håndtere isgang, flom, erosjon og masselagring. Vi forutsetter at etablert 
kjørevei over elva fjernes og at elva tilbakeføres slik den var før denne ble etablert. 

Fare for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred  

I henhold til NVE Atlas (http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas) ligger deler av 
planområdet innenfor aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. Dersom det 
planlegges for nye bygninger og anlegg for varig opphold må det gjøres en nærmere vurdering av 
skredfaren før planen vedtas. Til dette arbeidet må det benyttes tilstrekkelig faglig kompetanse. 
Fremgangsmåte for slik skredfarevurdering er beskrevet i NVEs veileder 8/2014 Sikkerhet mot skred i 
bratt terreng som finnes på våre nettsider www.nve.no/arealplan. 

NVE er kjent med at fjellpartiet sørøst i planområdet er utsatt for stein- og snøskred, det er blant annet 
etablert skredsikringer langs FV17 (fangnett), samt at fjellpartiet består av store grottesystemer. Dersom 
det vurderes at planlagte masseuttak vil kunne påvirke omkringliggende bebyggelse og veganlegg, for 
eksempel i form av rystelser i forbindelse med sprengningsarbeider, må det gjøres en vurdering av om 
tiltaket vil kunne påvirke skredfaren ytterligere. 

 

  
 
Utsnitt fra NVE Atlas som viser at deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområder for snøskred, 
steinsprang og jord- og flomskred. 
 

Opprydding etter tidligere flomhendelse 

NVE har tidligere vurdert og gitt tillatelse til opprydding etter flomskader i området. Vi registrerer at det 
er gjennomført nye inngrep i området etter at disse tiltakene var avsluttet og godkjent. NVE har ikke gitt 
tillatelser til disse siste inngrepene i og langs vassdraget.  

 

http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas
http://www.nve.no/arealplan
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Oppsummering 

NVE er enig med kommunen som har konkludert med at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn og at det derfor må foretas konsekvensutredning før planen kan vedtas. Dette spesielt med 
tanke på nærheten til Skauvollelva som varig verna vassdrag, og at det tidligere er gjennomført uheldige 
inngrep i og langs elva i planområdet. Vi forutsetter derfor at forholdene omkring vassdraget vil bli 
tilfredsstillende ivaretatt i det videre planarbeidet. 

Videre forutsetter vi at skredfaren, både eksisterende kjent skredfare og eventuell skredfare som vil 
kunne bli påvirket av selve tiltaket, blir vurdert og utredet i det videre planarbeidet. 

NVE har ikke ytterligere innspill i denne fasen av planarbeidet og ber om å få tilsendt planen i 
forbindelse med offentlig ettersyn. Mer informasjon om NVEs arbeid med arealplanlegging finnes på 
våre hjemmesider https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/.  

 
 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 
regionsjef 

Anita Andreassen 
senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     
 

  
Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 
Gildeskål kommune 

 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
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Innspill ved oppstart - Detaljregulering - Steinbrudd Moan Skauvoll - 
Gildeskål  
 
Fylkesmannen viser til varsel datert hhv. 12. og 14. desember 2017 om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for Moan steinbrudd. 
 
HENSIKTEN MED PLANARBEIDET  
Det framgår av oppstartsvarselet at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
permanent drift av masseuttaksområdet.  
 
FYLKESMANNENS INNSPILL  
 
Planfaglige forhold  
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel av 26.06.13 avsatt som nåværende 
LNFR-området. Innenfor dette området er det kun tillatt med bygge- og anleggsaktivitet som 
inngår direkte som ledd i stedbunden næring. Området er båndlagt i påvente av 
reguleringsplanvedtak etter plan- og bygningsloven (SOSI 710), jf. pbl. § 11-8 bokstav d. 
Bestemmelsen gir grunnlag for å presisere til hvilke formål et område båndlegges midlertidig 
og hvilke rådighetsbegrensninger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt 
forvaltningsgrunnlag for arealet. Selve soneangivelsen er direkte bindende for arealbruken i 
den forstand at det ikke vil være tiltatt å iverksette tiltak i strid med det formålet som sonen er 
båndlagt for. Området er ikke avsatt og juridisk avklart for råstoffutvinning, men kun båndlagt 
midlertidig med tanke på videre planlegging for råstoffutvinning. Sonen «båndlegging i 
påvente av vedtak» forutsetter en videre oppfølgning med reguleringsplan for å gjennomføre 
arealbruk og tiltak. Formålet med denne type båndleggelse er ofte begrunnet i et behov for 
kommunen for ytterligere tid til å fastsette den endelige arealbruk for området. Denne 
arealbruken er i overordnet plan ikke fastsatt, og det blir derfor noe misvisende å hevde at 
tiltaket er i tråd med overordnet plan.  
 
Miljø 
 
Vassdrag 
Det foreslåtte masseuttaket ligger i kort avstand fra Skauvollelva. Skauvollelva er et 
anadromt vassdrag, og sjøørret er etablert med selvproduserende bestand her.  
Vassdraget er gjennom St.prp. nr. 118 (1991-92) om verneplan IV for vassdrag underlagt 
vern. Ved kgl. res. av 10.11.94 ble det gitt rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag med 
hjemmel i plan- og bygningsloven. Her slås det fast at offentlig forvaltning skal ta vare på 
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verneverdiene i verna vassdrag, også med hensyn til andre tiltak/inngrep enn kraftutbygging. 
Retningslinjene for de enkelte verneobjektene er avgrenset til vassdragsbeltet, dvs. 
hovedelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs 
sidene av disse og andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har 
betydning for vassdragets verneverdi.  
 
Det aktuelle uttaket vil raskt kunne komme i konflikt med nasjonale mål for forvaltning av 
vernede vassdrag bokstav a og muligens b. Masseuttak ved elva vil medføre 
landskapsforandring, og potensielle avrenning vil kunne være skadelig for fisk og bunndyr. 
Landskapsvirkninger under driften og etter avslutningen bør visualiserte i utredningen. Det 
må i tillegg til landskap, foretas en utredning av konsekvenser for vannmiljø, og hvilke 
avbøtende tiltak som i denne sammenheng vil være relevante.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag vil derfor måtte legges til grunn som premiss 
for planleggingen. Det er avgjørende at planen tar tilstrekkelig hensyn til vassdraget og de 
store landskapsverdiene. Vi minner for øvrig om at kantvegetasjonen langs bredden av 
vassdrag med årssikker vannføring gjennom vannressursloven § 11 er gitt beskyttelse ved at 
et begrenset naturlig vegetasjonsbelte skal opprettholdes for å motvirke avrenning og gi 
levested for planter og dyr. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap  
Ved utarbeidelse av planer pålegger plan- og bygningslovens § 4-3 plikt til gjennomføring av 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det minnes derfor om at slik analyse må utarbeides før 
planen sendes på offentlig ettersyn og behandles politisk.  
 
Digitaliserte plankart  
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata.  
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland  
Samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner er fra 1.januar 2018 innført 
som fast ordning. Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige 
myndigheter, i den grad det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje 
før saken sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik 
dialog. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Ole Christian Skogstad 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

mailto:plannordland@kartverket.no
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1. HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

 

Legge tilrette for Steinbrudd på Moan i Skaugvoll, Gildeskål Kommune. 

 

2. PLANSTATUS, EKSISTERENDE 

 

Plantype: Kommuneplanens arealdel 

Formål: Båndlagt for regulering 

Vedtaksdato: 01.03.2016 

Tiltak samsvarer med overordnet plan:  JA 

Merknad:  

 

 

3. KONSEKVENSUTREDNING  

 

Planen utløser krav om konsekvensutredning:  JA 

Planprogram kreves:  NEI 

Merknad: 

 

 

4. AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER 

 

Samordnet areal og transportplanlegging: 

Vernede vassdrag: JA 

Arealbruk i flystøysoner:  NEI  

Riks- og fylkesveier:  JA 

Andre:  Barn og Unges interesser 

Merknad:  
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5: GJELDENDE KOMMUNALE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER 

 

Kommunale vedtekter:  

Kommunale retningslinjer og målsetninger:  

Bestemmelser og retningslinjer: Kommuneplanens arealdelel 

 

6. KRAV TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

 

6.1. Hvem varsler: Forslagstiller/Norconsult 

6.2. Hvilke parter: I henhold til adresseliste utsendt av kommunen 

-Grunneiere 

-Offentlige etater 

-Andre berørte  

6.3. dokumenter som sendes:  

-Varsel om oppstart 

-Kart med planens avgrensningsområde 

6.4 Er forslagstiller kjent med prosedyrer for varsling ?:  JA 

MERKNAD: 

Norconsult tegner planens avgrensningsområde og sender dette til kommunen, 

kommunen tar utgangspunkt i denne og genererer adresseliste til alle grunneiere som 

befinner seg nærhet av området eller som tenkes kan bli påvirket av planen. Kommunen 

henter også ut adresser til berørte sektormyndigheter. 

 

7: LEVERANSER 

 

Kommunen leverer følgende: 

Kartgrunnlag:  JA 

Nabolister:  JA 

Adresselister: JA  

Er det behov for tilleggsoppmåling?: NEI 
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Det anbefales oppmåling av planens yttergrense: NEI  

Kommunen godkjenner digital fremstilling: JA 

Merknader: Kommunen leverer følgende 

-FKB i SOSI 

-Arealplankart i SOSI 

-Ortofoto 

-Digitalt eiendomskart (DEK) i SOSI 

 

8. INFORMASJON OG MEDVIRKNING 

Informasjonsmøte: NEI 

Andre informasjonstiltak: JA 

Merknad:  

 

9. VURDERING – PLANFAGLIGE TEMA 

 

9.1 

Landskap, estetikk og byggeskikk:  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad: GRUNNFORHOLD, FJERNVIRKNING 

 

9.2 

Universell utforming:  

Konsekvensutredes:  NEI 

Merknad: IKKE RELEVANT 

 

 

 

9.3 
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Miljøfaglige forhold(luftforurensning og støy):  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad:  

9.4 

Sosial Infrastruktur:  

Konsekvensutredes: NEI 

Merknad: IKKE RELEVANT 

 

9.5 

Teknisk Infrastruktur:  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad:  

 

9.6 

Trafikkforhold:  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad:  

 

9.7 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): JA 

Merknad:  

 

9.8 

Natur- og ressursgrunnlag:  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad:  

 

9.9 

Barns Interesser:  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad:  
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9.1.0 

Verneinteresser:  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad:  

 

 

 

9.1. 

Stedsutvikling:  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad:  

 

 

9.1.2 

Næringslivsinteresser:  

Konsekvensutredes: JA 

Merknad:  
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10. Krav til planforslag – Innhold og materiale 

Er forslagstiller gjort kjent med krav til utforming og planmateriell: JA 

 Merknader: 

10.1. Plankart: JA 

10.2.Reguleringsbestemmelser JA 

10.3. Kopi av kunngjøringsannonser og 

dato i avis:  
JA 

Forslagsstiller annonser oppstart i 
Avisa Nordland  

Gildeskål kommune annonserer 
oppstart på kommunens 
hjemmeside. 

10.4. Kopi av varslingsbrev JA 

10.5. Kopi av varslingslisten JA 

10.6. Kopi av innkomne merknader ved 

oppstart 

JA 

10.7. Forslagstillers foreløpige vurdering av 

innspill 

JA, skrives som del i planbeskrivelse 

10.8. Illustrasjonsmateriale JA 

10.9. Spesielle utredningsbehov JA 

10.10 Beregningsgrunnlag for gebyr  
Jf. Kommunens prisregulativ og 
forskrift om konsekvensutredninger.  

Pris for saksbehandling som ikke er i 
tråd med vedtatt arealplan er 
betegnes som «Komplisert Plan» 
saksbehandlingsgebyr: 32 048 
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11. GJENNOMFØRING 

Kommunaltekniske anlegg 

Krav om godkjente tekniske planer   

Krav til godkjent utomhusplan:  

Aktuelle rekkefølgebestemmelser: JA 

Tidsbegrensning Anlegg:  

Utbyggingsavtale: 

Merknad:  

 

 

12. KOMMUNENS FORELØPIGE VURDERINGER OG FØRINGER 

 

Anbefaler oppstart av planarbeid?: JA 

 

13. FREMDRIFT 

 

Avtaler Merknad 

Det er informert om saksgangen etter plan- 

og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra 

komplett planforslag er mottatt til første 

vedtak i saken er 12 uker 

JA 

Forslagsstillers planlagte dato for varsling IKKE BESTEMT 

Forslagsstillers planlagte dato for 

oversendelse av komplett planforslag (med 

dokumentasjonskrav/utredninger) til 

kommunen: 

IKKE BESTEMT 

Førstegangsvedtak antas å bli 

fattet............................uker etter at komplett søknad 

er mottatt 

 

Endelig vedtak antas å bli fattet 

.............................uker etter komplett søknad er 

mottatt 
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fordi planen er særlig komplisert og/eller i 

strid med overordnede planer og/eller 

begge parter er enige om det, skal det 

avtales egen frist for behandling når 

fullstendig planforslag sendes inn.  

IKKE RELEVANT 

Det skal utarbeides en egen avtale for 

samarbeidet om planen mellom forslagstiller og 

kommunen 

 

Saken er prioritert? 

 

 

JA 

 

14. GEBYR 

 

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

Se kommunens gebyrregulativ: 

https://www.gildeskal.kommune.no/priser-og-gebyrer.271939.no.html 

 
FAKTURAADRESSE Frode Isaksen, Skauvoll 8140 Inndyr 

https://www.gildeskal.kommune.no/priser-og-gebyrer.271939.no.html


 
 

 
 
   

Gildeskål kommune 
Postboks 54 
8138 INNDYR 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  23.08.2018 
Vår ref:  17/02766-10 
Deres ref:   2015/1643 

 

Uttalelse angående utbedringer før høring for reguleringsplan for 
Moan Steinbrudd i Gildeskål kommune.  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 11. august 2018, samt utbedringsforslag som svar fra Gildeskål 
kommune pr 14. august 2018. 
 
Om saken 
DMF har fått oversendt forslag til reguleringsplan for Moan Steinbrudd i Gildeskål 
kommune, før planen er klargjort for offentlig ettersyn og høring. DMF har også 
mottatt kommunen sitt svar til dette, med redegjørelse om hva de forventer løses før 
saken kan klargjøres for høring. DMF har her generell uttalelse til forslaget.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF begrenser uttalelsen til de deler av bestemmelser og saksdokumenter som 
omhandler selve uttaket og forholdet til mineralloven i bestemmelsene, og avventer 
høring for ytterligere merknader.  
 
DMF ser at det er lagt inn flere dokumenter som vi oppfatter som forslag til driftsplan 
(dokument nummerert 01 – 06). DMF minner om at driftsmessige detaljer som 
etappeplan, driftsretning og lignende skal fastsettes gjennom søknad om 
driftskonsesjon, og ikke gjennom reguleringsprosess. DMF forventer derfor at dette tas 
ut, da det ikke er gjenstand for høring etter plan- og bygningsloven (PBL). Vi minner 
om at kommunen og berørte parter får søknad om driftskonsesjon til høring.  
 
Vi minner om at krav etter mineralloven § 43 angående driftsplan mm er fastsatt i eget 
lovverk, og er derfor ikke behov å gjengis som bestemmelser. DMF anbefaler at 
bestemmelser om driftsplan erstattes med en generell fellesbestemmelse, for 
eksempel:  
«Drift skal skje i henhold til vilkår for godkjent driftskonsesjon etter mineralloven § 43.» 
Ut over dette er bestemmelsene til punkt 3.2 generelt greit formulert.  
 
2.10 Steinsprang: DMF anbefaler at det klargjøres hvem som vurderer fare for 
steinsprang, slik at dette også gjøres av fagkyndig personell.  
 
3.4 Sikring. Godkjent driftskonsesjon fordrer at uttaksstedet er forsvarlig sikret til 
enhver tid. Når det gjelder mineralloven sitt krav til sikring av uttaksområdet etter 
avsluttet drift, så skal uttaket være varig sikret. DMF regner normalt ikke gjerder som 
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TELEFON + 47 73 90 46 00  
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varig sikring, da dette krever langvarige vedlikeholdsplaner/-avtaler. Vi viser for øvrig 
til våre hjemmesider, som blant annet har temaveileder til driftsplan, planlegging etter 
plan- og bygningsloven mm.; https://dirmin.no/tema/oppstart-av-uttak.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Håvard Hammerstad 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Håvard Hammerstad 

 
 
 

Mottakere: 

Gi ldeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Frode Isaksen 

(enkeltpersonforetak) 

Skaugvoll 8140 INNDYR 

Kopi  ti l:  
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Oscar Moe 
Kjølevikveien 1A 
4120 Tau 
Epost omoe@online.no 
Mobil 95900036 

 
Nordconsult AS 
Postboks 234 
NO-8001 BODØ 

 
Tau, 30. januar 2018 
 
 

ATT: Gøran Antonsen 
 
 
Varsel om planoppstart for Moan steinbrudd, Skaugvoll, Gildeskål kommune  
 
Deres referanse «5177527 Varsel om planoppstart» av 12.12.2017. Viser for øvrig til 
telefonsamtale 30.01.18. 
 
Vil med dette fremme en foreløpig protest mot etablering av steinbruddet varselet om 
planoppstart gjelder. Protesten er basert på følgende foreløpige innsigelser mot etablering av 
steinbrudd med angitt størrelse på Skaugvoll. Det vil her kun bli gitt enkelte kortfattede 
innsigelsespunkter i påvente av høring av endelig plan/konsekvensutredning. Det vises for øvrig 
til min uttalelse til Direktoratet for mineralforvaltning sin høring i samme konsesjonssak i mai 
2017. 
 
Vernet vassdrag/vernesone 
Skaugvollelven er vernet med en vernesone på 100 m. Eier har gjennom en årrekke rasert både 
elveleiet og området langs elven slik at området ikke lengre fremstår som «uberørt natur» som 
er en av vernefaktorene. Det har vært gravd fritt langs elven, tatt ut mye masse i selve elven 
under påskudd om flomsikring uten oppsyn fra myndighetene. Hele området fremstår i dag som 
et enormt anleggsområde. Videre er elveleiet ved vanninntaket til vannforsyning for Skaugvolløya 
blitt endret for å lede mer vann til vannintaket ved lav vannføring. Det virker som myndighetene 
har forsømt sin kontrollfunksjon og unnlatt å ilegge nødvendige pålegg. 
 
Steinbruddets omfang/avstand 
Skaugvoll er et område avgrenset av fjellformasjoner mot nord, øst og vest. Arealet mellom 
fjellføttene og strandsonen er i følge oppmåling i «Norge i bilder» ca 550 da. Planavgrensningen 
er oppgitt til ca 254 da. Bruddet vil da tilnærmet dekke halve totalarealet på Skaugvoll. Det skulle 
være unødvendig å argumentere videre mot en slik etablering. Avstanden fra foten av bruddet til 
nærmeste eiendomsgrense er 350 m eller ca 500 m til bebyggelse. Videre er det 350 m fra 
nærmeste bebyggelse til dagens knuseverk. Etableringen vil gi uakseptable ulemper for 
naboene. 
 
Steinbruddets verdi i forhold til miljøskader/arbeidsplasser 
I plangrunnlaget for Direktoratet for mineralforvaltning sin høring i samme sak fra mai 2017 ble 
det anslått uttak av 488.000 m3 fast stein totalt med et årlig uttak av 15.000 m3. Det vil tilsi 32 
års drift før eventuell «opprydding». Med et veletablert steinbrudd på Reipå, 25 km unna, må det 
settes spørsmål om markedsbehovet for enda et steinbrudd. Finner heller ikke at det er planer 
om gjenbruk av utsprengt område etter avslutning som kan forsvare etableringen. Kan ikke se at 
kvaliteten på fjellet er av en slik art at dette rettferdiggjør småskaladrift over mange år i forhold til 
de ulemper dette medfører miljømessig for fastboende og hytte/turistnæringen. Det må være feil 
lokalpolitikk at en begrenset delinntekt for et enkeltmannsforetak og uttalt «behov for stedlige 
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masser» skal gå på bekostning av et ytterliggere rasert naturområde og levevilkårene for de 
gjenværende fastboende. 
 
Rasfare, stedlig geologi 
Fjellområdet bak bruddet er særlig rasutsatt hele året, ref. rassikringer overfor kystriksveien. 
Fjellet mot sør og flatene nedenfor samt området mellom eiendommene, består av mange 
kalkganger med en rekke vannoppkommer som alle er en del av Greftgrottene. Sprengninger kan 
medføre at grotteganger/oppkommer raser sammen og at det dannes nye oppkommer. For øvrig 
er Greftgrottene nord Europas foreløpige nest største grottesystem. Det gjenstår enda mye 
kartlegging av forgreininger av grottegangene hvorav noen også står under vann og dermed har 
et ukjent farepotensiale mot utstrakt fjellspennging. 
 
Naturopplevelser, kystriksveien 
Gildeskål er markedsført som en naturopplevelse med kystriksveien som populær gjennom-
gangsåre. Skaugvoll er en naturperle og gir en spektakulær opplevelse for kjørende etter utløpet 
av Skaugvolltunnelen med utsikt over Skaugvollbukten, karakteristiske Fugløya ute i horisonten 
og fjellene innover mot Oterstranda. I dag er eiendommen det søkes etablering av steinbruddet 
på allerede et svært skjemmende område (se Norge i bilder) hvor det har vært gravd, tatt ut 
masser både med og uten tillatelser. Et anlegg som angitt i plangrunnlaget vil derfor uten tvil bli 
fullstendig ødeleggende for enhver naturopplevelse i området og utgjøre en varig forringelse av 
området uansett hvor gode planene for opprydding en gang i fremtiden måtte bli. Dagens tilstand 
på eiendommen vitner om at det ikke vil bli tatt hensyn til planer og pålegg i fremtiden. Dette har 
vi dessverre flere eksempler på at terreng langs kystriksveien er rasert for all fremtid selv om det 
forelå planer om opprydning, for eksempel i Ertenvågdalen. 
 
Politiske føringer  
I 2004 (?) søkte Reipå Knuseri AS om å ta ut stein på undertegnedes eiendom (21/80) i 
fortsettelse av utsprengt tomt for redskapshus. Formålet var og drenering av myren og bedre 
arrondering av innmarken for nabobruket. Det er her samme steinkvalitet som hevdet i 
planvarselet. Til tross for begrenset anleggsperiode, dreneringsfordeler, økning av landbruksareal 
og etterbruk ble søknaden avslått med begrunnelse av hensyn til landbruksdriften i området. 
Dette var et lite område og med begrensede ulemper miljømessig samt med flere 
landbruksmessige fordeler. Det forventes at samme politikk videreføres.  
 
Overnevnte er kun noen få punkter og argumenteringen er på ingen måte fullstendig. Det vil ved 
høring etter fremlagt plan/konsekvensutredning bli argumentert mer fullstendig og også 
vedrørende søkers skikkethet og Gildeskål kommunes oppfølging generelt. For øvrig vises det til 
at det i tillegg til søker er kun 3 fastboende på selve Skaugvoll og derved begrensede 
tilbakemeldinger/innsigelser. 
 
 
 

Med hilsen 

 
Oscar Moe 

 
Kopi: Ivan Løvik og Catrine Festvåg 

Hege Gyldenhav  
Cathrine Hoff Mikalsen, Fylkesmannen 
Anita Andreassen, NVE 
Anders Owren, Gildeskål kommune 
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Direktoratet for mineralforvaltning 
Postboks 3021 Lade 
7441 Trondheim 

 
 

Tau, 1. mai 2017 
 

 
Moan massetak Skaugvoll, høringsuttalelse driftskonsesjon 
 
Deres referanse 15/01584-11 av 03.04.17, utsendt høringssak angående søknad om 
driftskonsesjon for masseuttak på Skaugvoll i Gildeskål kommune. 
 
Tilknytning til området og konsesjonssøker, bakgrunn 
Gården Skaugvoll, tidligere gnr. 21. bnr. 1 nå bnr 80, har vært i familiens eie tilbake til 1700 tallet. 
Undertegnede flyttet til gården i 1964 sammen med nærmeste familie. Etter flere års fravær for 
utdanning og arbeid i annen kant av landet flyttet jeg tilbake til Skaugvoll i 1994 med min familie 
og overtok gården etter hvert i 1999. På grunn av sykdom, valgte vi å selge det ene av to av 
våningshusene på gården (fradelt gnr 21, bnr 104) og flyttet til nåværende adresse på Tau i 
Rogaland i 2012. Min mor bor fortsatt på gården. 
 
I noen år frem til 1994 var nabogården konsesjonssøknaden gjelder leid som tilleggsjord og 
drevet sammen med hovedgården av min far og min yngre bror. Da daværende eier måtte selge 
ble gården gjenstand for forkjøpssak som vi som familie tapte til Frode Isaksens fordel hvor 
hovedargumentene var at Frode Isaksen ville øke tilflytting til kommunen og sterkt bidra til 
utvikling av landbruket i kommunen. Jeg tør å hevde at nabogården aldri ble drevet seriøst utover 
mindre kjøttproduksjon de første årene. I kraft av sitt virke som entreprenør derimot drev Frode 
Isaksen nokså umiddelbart utstrakt drift av masseuttaket som fulgte gården. I denne 
sammenheng utviklet det seg en del konflikter mellom oss i årene som fulgte.  
 
Selv om overstående ikke har noen direkte sammenheng med konsesjonssøknaden finner jeg 
det likevel verd å ta med som følge av argumentering av konsesjonssøkers skikkethet og hans 
forventede motargumenter i så måte. Jeg har kjent Frode Isaksen fra barnsben av og er i fjern 
slekt slik at jeg finner det vanskelig å igjen måtte stresse vårt naboskap negativt med å komme 
med motargumenter mot å gi konsesjon. Hensynet til naturperlen Skaugvoll veier imidlertid 
tyngre enn mitt forhold til søker. 
 
Uttakets omfang og påvirkning på miljø 
Uttakets størrelse på nærmere 500.000 m3 er en formidabel andel av det avgrensede totalarealet 
i Skaugvollbukten og vil ødelegge alt som har med naturopplevelser i området. Kystriksveien, 
som er markedsført som en sammenhengende naturperle og turistmagnet, går oppe i fjellsiden 
over masseuttaket slik at uttaket vil bli godt synlig fra veien. Skaugvoll har vært markedsført av 
konsesjonssøker selv og andre som hytteområde og rekreasjonssted. Det er satset på 
turistnæring ved campingplass samt et større hyttefelt på Skaugvollhalvøya. Uttaket vil bli godt 
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synlig fra sjøen og fra en del av hyttefeltet/campingområdet. I tillegg til den idylliske naturen i 
området, som vil bli ødelagt for all fremtid, vil det være sterkt belastende støy og støv hvor 
sistnevnte vil kvele all beplantning i området. I fjellområdet ca 1 km rett sør for uttaket har vi 
Greftkjelen. Dette er Nord Europas største grottesystem som fremdeles er under kartlegging. 
Grottesystemet er internasjonalt kjent og hatt besøkende fra hele verden. Fra grotteinngangene 
er det sikt direkte ned på området rundt uttaket.  
Det er søkt om tillatelse til uttak av 488.000 m3 hvor årlig uttak er anslått til 15.000 m3. Det vil 
tilsi drift i 32 år før eventuell opprydning vil bli foretatt noe som betviles sterkt vil bli utført og 
uansett ikke av Frode Isaksen som da vil være rundt 90 år. Om søknadens store masseomfang 
skyldes taktiske vurderinger for lettere få godkjent et redusert alternativt uttak eller spekulasjon i 
økt verdsetting av eiendommen vites ikke, da uttakets størrelse neppe er i forhold til behovet i 
kommunen. Av erfaring med søkers manglende respekt for omgivelsene, er det dessverre stor 
fare for at uttaket vil medføre varige store sår i området som aldri vil bli utbedret eller tilbakeført. 
Viser forøvrig til eksempel i Skaugvolldalen hvor det ble anlagt vei og prøvebrutt marmorstein av 
Frode Isaksen uten at dette har blitt ryddet etterpå. I Ertenvågdalen, like ved Fv 17, er det også 
et eksempel på et skjemmende mindre område etter uttak som ikke ble ryddet og gjenlagt etter 
drift av søkers familie.  
 
I nabokommunen, ca 25 km sørover fra Skaugvollkrysset, har Reipå Knuseri AS drevet et stort 
steinbrudd i mange år, dette har forsynt bl.a. undertegnede og Gildeskål kommune generelt med 
steinmasse til mange større byggeprosjekter/veier. Når konsesjonssøker tar sikte på å ta ut 
15.000 m3 fast fjell årlig i konkurranse med Reipå knuseri AS, har jeg vanskelig for å tro at det er 
nok kunder/stort nok behov for så mye steinmasse i Gildeskål som tross alt er en liten kommune 
med ca 2000 innbyggere og lite landbasert industri.  
 
Vernet vassdrag 
Skaugvollelva renner like ved uttaket og gjennom anleggsområdet rundt uttaket det er søkt om. 
Vassdraget er vernet inkludert et 100 meter bredt belte på begge sider etter et stortingsvedtak. 
Den delen av det vernede vassdraget som går gjennom eiendommen 21/3 & 5, har vi som 
naboer dessverre vært vitne til at vernet har vært neglisjert av konsesjonssøker i mange år både 
ved at det har vært gravd like ved og i selve elven. Dette medførte for øvrig store flomskader i 
elven og området i 2002 uten at skadeårsaken ble forfulgt/fastslått av myndighetene. Etter 
flommen ble det tatt ut mye stein fra elven, med begrunnelse av «ryddebehov» samt for å 
«flomsikre» elven i ettertid. I denne sammenheng ble elven brukt som masseuttak. Det vernede 
belte langs elven har heller aldri vært respektert av konsesjonssøker. Min påstand kan 
understøttes av flyfoto fra forskjellige tidspunkt samt ved å studere nyere satellittbilder 
tilgjengelig på nettet. Her vil også den store oppsamlingen av sandmasser utenfor 
elvemunningen fremgå, igjen som årsak av uautorisert graving i elven både før og etter flommen. 
Ved å benytte nettfunksjonen «Norge i bilder» er det mulig å benytte en utmerket funksjon for å 
fortløpende sammenligne bilder ved å legge bildefilene oppå hverandre og forskyve det ene i 
forhold til det andre fra for eksempel 2004 med 2014. Ved å zoome litt inn fra for eksempel 
området fra nytt masseuttak og mot Skaugvolldalen, fremgår det tydelig at det ble gravd i 
området allerede før 2004 samt i ettertid også i den øvre delen av elven. Det anbefales at de 
tilgjengelige bildene på dette nettstedet studeres nøye for å kartlegge all uautorisert graving og 
masseuttak. Med et uttak i denne størrelsen og med de begrensede ressurser som 
konsesjonssøker sitter med, må det bli en vesentlig avrenning av slam fra bruddet og betydelig 
støvavrenning som vil finne veien til elven og blande seg med den naturlige grusen. Ser ingen 
grunn til å stole på at dette vil bli hindret på noen måte av søker slik vi har erfart siden 1994. 
 
Rasrisiko 
Fjellområdet bak uttaket er spesielt rasfarlig. Det er etablert en delvis rassikring langs veien ved 
et fangnett rett før tunellen. Oppe i fjellsiden er det flere store sprekker i fjellet og det raser ned 
stein i veibanen hver vår og ved mye nedbør. Undertegnede har selv ved flere anledninger måtte 



unngå store steiner i kjørebanen. I forbindelse med prøveuttaket har det vært sprengt store 
salver. Dette medførte store rystelser i huset hos min mor. Min aldrende mor ble forøvrig svært 
skremt da sprengingen ikke ble varslet, noe hun for øvrig måtte be om ble gjort i ettertid. Det har 
også blitt meg fortalt at det har vært foretatt sprenginger etter mørkets frembrudd. I søknaden 
hevder søker at huset er 700 meter fra uttaket, dette er ikke riktig da avstanden er ca 500 m fra 
foten av området det er søkt om. Når sprenging kan ha så kraftig innvirkning på vånningshuset på 
gården som erfart, vil det og måtte innvirke på fjellsiden og mulighetene for at dette øker faren 
for ras. Jeg er ingen geolog, men Skaugvoll er kjent for mange vannoppkommer og kalkårer, 
antar at dette også kan påvirkes negativt og føre til nye oppkomme/dreneringsbehov. 
 
Økonomi og mineralressurs 
Steinmassen som skal sprenges ut synes ikke å være spesielt verdifull eller en etterspurt 
kvalitet/mineral og skal kun benyttes som fyllstein og grus av lav kvalitet. Det er således ingen 
vesentlig samfunnsnyttig ressurs og det er heller ikke lagt opp til noe gjenbruk av uttaket til 
annet næringsformål etter at all massen er uttatt. Uttaket er således kun for profitt for et 
enkeltmannsforetak og da på bekostning av miljøet og øvrige oppsittere på Skaugvoll. Uttaket vil 
ikke generere vesentlige arbeidsplasser utover konsesjonssøker. Ved en antatt nettofortjeneste 
på ca 10% på sprengstein vil et uttak på 15.000 m3 tilføre konsesjonssøker en nettoinntekt på ca 
kr 300.000,- årlig. Jeg kan i høyeste grad ikke på noen måte se at en så lav inntekt kan forsvare 
de vesentlige ulempene som øvrige oppsittere vil måtte akseptere samt verdiforringelsen på de 
enkelte naboeiendommene ved at det etableres et masseuttak kun 500 meter fra de nærmeste 
eiendommene med de støy/støvulempene dette resulterer i. 
 
Konsesjonssøkers kompetanse og «skikkethet» 
Konsesjonssøker har meg bekjent ingen formell utdannelse innen faget utover et alminnelig 
sprengningssertifikat. Det foreligger ingen kjent sentral godkjenning. Søker har drevet 
entreprenørvirksomhet som et enkeltpersonforetak siden tilflytting til eiendommen i 1994. I 
disse 23 årene har jeg som nabo vært vitne til at konsesjonssøker har liten respekt for 
annenmanns eiendom eller lover og regler generelt. Det er etablert ikke godkjente masseuttak 
på en rekke steder på eiendommen, det er gravd i det vernede vassdraget til alle tider både for 
uttak av masse samt etablering av vannverk i elven.  
Etter tidligere mottatt informasjon fra kommunen vedrørende prøveuttak av 10.000 m3 på Moan, 
var forutsetningen at et ulovlig masseuttak som grenser opp til gnr. 21, bnr 22 skulle fylles igjen 
før oppstart av prøveuttaket. Her ble det gravd ut så mye masse at naboeiendommens gjerde 
tilslutt hang i løse luften ca 10 meter over bunnen langs en derved usikret grense. Igjenfylling ble 
ikke utført før oppstart og deler av dette masseuttaket er i dag midlertidig lagringsplass for 
steinmasse tilhørende vegvesen/fylket. Denne massen skal nå benyttes til utbedring av veien 
mellom Skaugvoll og Sund og skal transporteres bort. Det var videre gitt tillatelse til prøveuttak 
av 10.000 m3, - det er allerede tatt ut langt utover tillatelsen noe som bør fremgå av vedlagte 
bildemateriell.  
 
Oversiktsbilder er fra «Norge i bilder» disse viser situasjonen i 2004 og 2014. Ved å 
sammenligne dette med eldre flyfoto i perioden fra før 1994 til i dag vil det klart fremgå hvilke 
voldsomme utgravinger som har blitt foretatt over det meste av eiendommen. Det vil og klart 
vise hvilke enorme mengder med finsand som har blitt ført ut i elvemunningen. I de første årene 
etter -94 forsvant det meste av fisken i Skaugvoll elven pga graving som medførte at gyteplasser 
ble fylt igjen med sand.  
 
For å opprettholde et noenlunde naboforhold har mye av søkers graving vært motvillig akseptert 
tidligere, de fremlagte planene er imidlertid så negative for Skaugvoll i sin helhet at det må 
protesteres på det sterkeste. Vi sa fra ved forkjøpssaken i -94 at den avgjørelsen ville ende opp 
med ingen landbruksdrift på de to gårdene samt at nabogården ville bli en grushaug tilslutt. Dette 
ble avfeid av ansvarlige. Håper inderlig at vi ikke blir avfeid i denne saken også og at 



myndighetene er sitt ansvar bevist og får stoppet videre uttak. Dessverre er flere av de eldre 
nabooppsitterne på Skaugvoll, som hadde sterke innvendinger mot virksomheten på 
konsesjonssøkers eiendom, gått bort slik at motargumentene/protestene er begrenset. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Oscar Moe 
 
 

Vedlegg: Diverse bilder fra «Norge i bilder» 
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