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1. INNLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrunn 
Formålet med regulering er å tilrettelegge for utvidelse av verksted/lagerområde for Olsen 
Maskin & Transport as, samt å etablere masseuttak for stein og tilrettelegging av område for 
ilandføring av tilførte masser (stein, sand,grus) 
Videre skal det tilrettelegges for sjørelatert næringsvirksomhet  med fasiliteter for 
oppdrett/fiskeri (Lager, godshåndtering og kai) 
Stort sett all masse som skal benyttes til veibygging, anlegg, støping og arealtilrettelegging i 
Dønna må tilføres utenfra, i all hovedsak med båttransport. 
Olsen Maskin & Transport a/s er et lokalt anleggsfirma med 6 ansatte som har behov for 
betydelig massetilførsel gjennom året. 
Det årlige volum av tilførte masser ligger i dag på ca 10 – 15.000 tonn, dvs.  ca. 10.000 m3. 
 
 
 
1. 2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold  
 
Kommune: Dønna    Tiltakshaver: Ronny Olsen,Dønna 
  
Stedsnavn: Kleivan, Dønna Gårds- og bruksnr: 13/4  
 
Plankonsulent: Thorsvik Plan, Dønna 
 
 
 
2. Planprosessen 
 
2 1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, videre prosess. 
 
Det ble i 29.04.17 holdt oppstartsmøte med Dønna kommune hvor planarbeidet ble diskutert 
og føringer gitt gitt.  På møtet deltok Ketil Kibsgaard, Dønna kommune, tiltakshaver Ronny 
Olsen og plankonsulent Odd Thorsvik, Thorsvik Plan  
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Helgelands Blad 19.05.2017. 
  
2.2 Medvirkning 
 
Planprosessen følger plan- og bygningslovens krav om medvirkning. Aktuelle private og 
offentlige parter iht. parts- og naboliste mottatt fra Dønna kommune er tilskrevet pr. post/mail 
og gitt mulighet til uttalelse i forbindelse med planprosessen. 
 
22.05.17  Varsel til parter, naboer og høringsinstanser ihht. adresseliste 
30.06.17 Oppfølgingsmøte med Dønna kommune. Klargjøring av krav om 

konsekvensutredning. 
18.08.17 Oversendelse av forslag til planprogram 
08.09.17 Varsel til parter om høring planprogram 
25.01.18 Befaring i området med reindriftsnæringa. 
31.01.18 Brev/mail til Toven og Røssåga beitedistrikt med anmodning om innspill til 

planarbeidet 
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2.3 Planprosess videre 
 

 1.gangs behandling av formannskapet 13.03.18 
 Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn (minimum 6 uker)  
 Eventuelle endringer i planen etter offentlig ettersyn.  
 2. gangs behandling i formannskap;  
 Vedtak endelig plan kommunestyret 
 Oppstart av tiltak høsten 2018 

 
 
 
3. Overordnede føringer og gjeldende planer 

 
3.1 NASJONALE FØRINGER 

 Plan og bygningsloven 
 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser 
 Forurensningsloven 
 Naturmangfoldloven 
 Lov om kulturminner 
 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442-2012) 

 
3.2 KOMMUNALE FØRINGER 

 Kommuneplan for Dønna arealdelen.  
 
 
3.3  Overordnet plan – Arealdel Kommunedplan) 
Gjeldende plan for området er Kommuneplan  for Dønna (2006- 2013). Denne planen ble 
vedtatt 24.06.2008. Planområdet er i gjeldende plan avsatt som LNF  område sone 1. 
Oppstartsmøte med Dønna kommune ble avholdt 29.4.2017, og et oppfølgingsmøte 
30.06.2017.  bekrefter at ønsket utvikling er i strid med kommuneplanens arealdel og derfor 
må konsekvensutredes. 
 
 
 
 
 
4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
4.1 Planområdets beliggenhet og avgrensning. 
 
  
Planområdet  ligger I Dønna kommune, ca 10 km. nord for kommunesenteret, Solfjellsjøen. 
Beliggenhet og områdeavgrensing er vist på kartskisser. 
Området som tas opp til regulering ligger mellom Fv.186 og sjøen i området Kleivan, ca 8 km 
nord for kommunesenteret Solfjellsjøen 
Planområdets avgrensing er vist på plankart og er totalt på 35 daa. Deler av området er i dag 
i bruk som verksted/lager og anleggsområde for Olsen Maskin & Transport as.. Planområdet 
ligger innenfor tiltakshavers grunn gnr.  13, bnr.4. Dette er en landbrukseiendom hvor det 
drives gras/planteproduksjon 
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Tiltaksområdets  avgrensning    Planområdets beliggenhet  
   

 
  
 
4.2 Natur og topografi 
Planområdet omfatter areal som allerede er i bruk til næringsformål, og som skal utvides 
samt område for ny virksomhet(masseuttak/lagringsområde). 
Eksisterende næringsområde er relativt flatt, mens området forøvrig er småkupert skrånende 
ned mot sjøen. Vegetasjon er sparsom, i hovedsak tynt vegetasjonsdekke  
mose/lyngbevokst, med store innslag av bart fjell.  Arealene kan i landbrukssammenheng 
karakteriseres som skrinn utmarksbeite. I sørvestre del er det plantet furu i skillet mellom 
beite og innmark 
 
 
 
 
4.3 Tiltaksområde i sjø 
Området som er avsatt til kai/utfylling samt molo er på 4,7 daa og planlegges etablert med 
steinfylling i sjø. Det er i tillegg avsatt 3,1 daa som havneområde i sjø hvor det kan etableres 
flytekai og kaifront for mindre fartøyer 
Tiltakshaver har tidligere foretatt prøvegravinger i strandsonen og konstatert  beskjeden 
utstrekning av løsmasser på fast fjell. Terrenget ut i sjø er svakt skrånende   
ut til ca. 5 m under llv., deretter skråner havbunnen relativt bratt. 
Yttergrense for planlagt fyllingskant  vil ligge på 3 – 4 m under laveste lavvann.  
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Det er ikke foretatt grunnboringer/geotekniske undersøkelser for å anslå dybde til fjell og 
massenes beskaffenhet. 
 
 
 
 
4. 4 Dagens arealbruk  
 
Området er som tidligere nevnt todelt med hensyn til arealbruk. Eksisterende 
næringsområde på ca. 4,5 daa har en større verkstedhall/lagerbygg samt trafikk/parkering og 
lagerareal for anleggsmateriell og maskiner. 
Området som skal nyttes til masseuttak/lager har i dag karakter av 
friluftsområde/beiteområde. Området er ikke et naturlig utfarts -og friluftsområde pga. 
beliggenhet mellom dyrket mark og eksisterende næringsvirksomhet. 
 
 
4 .5 Trafikkforhold 
 
Adkomst og interntransport 
Området har godkjent adkomst til Fv186. Denne vil bli noe justert og flyttet i forbindelse med 
omregulering. For å bedre siktforhold vil avkjørsel bli trukket så langt sør som mulig på 
næringstomta, samtidig som avkjøring vil bli i 90° på fylkesveien 
Planlagte tiltak vil føre til noe utvidet bruk. Med uttransport av 15.000 m3 pr.år vil dette bety 
en økning på 12 – 1500 inn/utkjøringer i året. Endring av avkjørsel vil være et tema som må 
avklares med veimyndighetene. 
Det opparbeides ny vei  i planområdet fram til masseuttak/ilandføringsområde 
 
 
4.6 Teknisk infrastruktur - vann, avløp,strøm 
 
Eksisterende bebyggelse er knyttet til kommunalt vannledningsnett og privat avløpsanlegg.  
Det er i utgangspunktet ikke planlagt ny bebyggelse i område for masseuttak som er 
avhengig av vann/avløp 
Strømforsyning er etablert med jordkabel fra eksisterende trafo 
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5.  Beskrivelse av planforslaget 
 
5 1 Planlagt arealbruk. 
Formålet med regulering er å tilrettelegge for utvidelse av verksted/lagerområde for Olsen 
Maskin & Transport as, samt å etablere masseuttak for stein og tilrettelegging av område for 
ilandføring av tilførte masser (stein, sand,grus) 
Stort sett all masse som skal benyttes til veibygging, anlegg, støping og arealtilrettelegging i 
Dønna må tilføres utenfra, i all hovedsak med båttransport. 
Olsen Maskin & Transport a/s er et lokalt anleggsfirma med 6 ansatte som har behov for 
betydelig massetilførsel gjennom året. 
Det årlige volum av tilførte masser ligger i dag på ca 10 – 15.000 tonn, dvs.  ca. 10.000 m3. 
 
 
5. 2 Regulering av områdene legger til rette for: 
  
 
Bebyggelse og anlegg 
     
Industri/lager  (1826)                     8,9 daa 
Masseuttak  (1201)        13,3 daa 
 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kai /utfylling(2041)        3,3 daa 
Molo/utfylling (2044)        1,4 daa 
Kjøreveg-privat kjøreveg (2011)      1,7 daa 
          
Kjøreveg-Fv. 186 (2011 
SVT - annen veggrunn- tekniske anlegg(2018)     
SVG - annen veggrunn- grøntareal (2019)     2,4 daa 
 
 
Grønnstruktur 
Naturområde(3020)         3,2 daa 
Vegetasjonsskjerm(3060)        3,6 daa 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Havneområde i sjø        3,1 daa 
 
 
Hensynssoner (inngår i andre formål) 
H(140) hensynssone - frisikt 
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5. 2. 1 Beskrivelse av reguleringsformålene og tiltak 
 
 Bebyggelse og anlegg 
     
Industri/lager  (1826) 
Regulert areal for dette formål   er totalt på 8,9 daa fordelt på to områder. (BKB1 6,3 daa og 
BKB 2  2,6 daa) 
BKB 1 er et eksisterende næringsareal som nyttes til entreprenørvirksomhet/lager  mens 
BKB2  får delvis delvis funksjon men er også tenkt nyttet til sjørelatert næringsvirksomhet. 
 
 
Masseuttak  (1201) 
I dette området skal det foretas uttak av masse (utsprengning fjell) totalt uttak er beregnet til 
ca. 120.000 m3/fm. Årlig uttak er anslått til ca 15 – 20.000 m3/fm.  
Driftstid er beregnet å være 10 år.til Masseuttak er tenkt å dekke lokale behov for fyllmasser 
og deler av uttatt masse skal knuses til grovpukk. 
Det er i reguleringsbestemmelser satt krav til driftsmønster som skal være i samsvar med 
godkjent driftsplan. 
Området skal i anleggsperioden sikres på forsvarlig måte for å hindre fallulykker  og andre 
uønskede hendelser som følge av iverksatte arbeider.  
 
Etterbruk 
Etter endt uttak skal terrenget istandsettes som beskrevet i driftsplan. Området skal ryddes, 
og pallhøgdene skal påfylles vekstmasser og det skal legges til rette for revegetering/ evt. 
tilplanting av vegetasjon. 
I og med at masseuttak først antas avsluttet først om ti år er konkret arealbruk ikke bestemt 
utover at det planerte området tenkes  benyttes til lagring av masser og utvidelse av 
eksisterende næringsformål og sjørelatert næringsvirksomhet 
   
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
     
Kai /område for utfylling (2041)      
 
I tilknytning til og i forlengelse av område for masseuttak skal det etableres kai/fylling i sjø 
som skal nyttes for ilandføring av masser (singel, grus og finpukk) fra båt. 
Det årlige volum av tilførte masser ligger i dag på ca 10 – 15.000 tonn, dvs.  ca. 10.000 m3.   
Tilrettelegging av dette område innebærer utlegging av steinfylling, slik at det ved 
landingspunkt oppnås nødvendig dybde for transportfartøy. Dette betyr fylling i sjø ut til ca 
3.0.m under laveste lavvann. 
Estimert massebehov er ca 15 - 20.000 m3 stein som hentes fra planlagte masseuttak.  
Fyllingskant mot sjø skal plastres. 
Før utfylling i sjø for kai/landingsområde for ilandføring masser settes i verk, må det 
dokumenteres konstruksjonssikkerhet mht. geotekniske forhold. 
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Molo (2044) 
Dette formål er i prinsippet en integrert del av område 2041, men fordi denne del av utfylling 
vil bli foretatt først har vi funnet det riktig å presisere formålene slik. Formål er underlagt 
samme bestemmelser som formål 2041 
 
 
 
Kjøreveg - privat kjøreveg (2011)    
Eksisterende avkjørsel  endres og benyttes som adkomst til Fv.186. Det anlegges ny veg 
over eksisterende næringsområde fram til område for BKB 2.. Avkjørsel utføres ihht. 
Vegvesenets krav til utforming og siktforhold. 
Vei på område masseuttak inngår i dette formål og er ikke vist på plankart.  
 
Kjøreveg-Fv. 186 (2011) 
For å visualisere kryssløsning inngår del av Fv. 186 i reguleringsplan uten at denne blir 
gjenstand for endringer.   
 
SVT - annen veggrunn- tekniske anlegg(2018)   
Omfatter grøft og fyllinger langs Fv.186 . 
 
SVG - annen veggrunn- grøntareal (2019)   
Areal i kryss mellom avkjørsel og fylkesvei samt,  skjæring/beplantning langs privat kjøreveg. 
Del av frisiktsone 
 
Gronnstruktur 
 
NAT- Naturområde(3020) 
 
Buffer mellom naboeiendom og tiltaksområde. Område skal ivaretas som friluftsområde og 
det skal ikke oppføres bygninger her. Det kan tillates terrengbearbeiding i form av tilførsel 
vekstmasser og beplantning. 
 
Vegetasjonsskjerm(3060) 
Buffer vegetasjonsbelte mellom masseuttak og  landbruksareal på egen eiendom. Dette for å 
skjerme visuelt mot innsyn til masseuttaksområde både fra vei, fritidseiendom  gnr.12/18 og 
våningshus. Området er beplantet med furu og kan om nødvendig tilplantes mer. 
 
 
Hensynssoner (inngår i andre formål) 
  
 
H(140) hensynssone – frisikt 
Det er avsatt frisiktsoner på henholdsvis 100m nordover og 115 m sørover , målt 4 m inn på 
planlagt avkjørsel fra regulert vegkant Fv.186 
 
. 
  
 
 
5. 3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Byggegrenser er vist på plankart. Byggegrense fra fv.186 er satt til 20 m 
 
5 3 1 Bebyggelsens høyde 
Bygg i område I/L oppføres i maks 2.etasjer. Mønehøyde settes til 9 m 
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5 3 2 Grad av utnytting  
Utnytting av område industri/lager sette til 50% BYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Konsekvensutredning 
 
 
 
6.1 Innledning 

Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn 
blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen og når det tas stilling til om og 
på hvilke vilkår planen kan gjennomføres. Konsekvensutredningen foregår og 
dokumenteres gjennom to hovedtrinn: 

 
1) Planprogram:  

Redegjør for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget. 
Planprogrammet er fastsatt  av planmyndigheten i Dønna kommune. 

 
2) Konsekvensutredning:  

Beskriver planforslagets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen 
utarbeides som en separat del til planbeskrivelsen.  
Forskrift om konsekvensutredninger legger opp til at planprogram og utredninger 
skal være tilpasset omfanget og nivået på planarbeidet og de problemstillingene 
som planarbeidet er ment å omfatte. 
Temaene for konsekvensutredningen skal utredes i forhold til dagens situasjon 
opp mot gjennomføring av tiltaket. Konsekvensutredningen skal klargjøre om det 
er behov for avbøtende tiltak i forbindelse med gjennomføring av planen. I tillegg 
skal det avklares om det er behov for undersøkelser og tiltak med sikte på å 
overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av planen. 
Konsekvensutredningen vil inneholde en oppsummering av virkningene og 
vurdere behovet for ev.nærmere undersøkelser før gjennomføring. 

 
              6.1.1  Omfang  

Konsekvensutredningen skal være tilpasset tiltakets omfang og hvilke 
problemstillinger som konkret vil bli berørt. Det er nødvendigvis ikke tiltakets 
omfang og art , men i større grad i hvilket miljø /område gjennomføres som vil 
være utslagsgivende for omfanget av utredingstemaer, detaljering og 
konsekvenser. 
For denne planen som i liten grad berører allmenne interesser pga. beliggenhet 
og art, vil utredningsarbeidet være betydelig mindre omfattende, enn om samme 
tiltak skulle gjennomføres i et mer urbant område.  
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                 6.1.2 0 -alternativet 

Dagens situasjon. Dersom planarbeidet ikke gjennomføres vil området fortsatt 
bestå som LNF-område sone 1 gjennom kommuneplanens arealdel.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Metode for 
konsekvensutredning 
 
Håndbok 140 
Konsekvensanalyser fra Statens 
Vegvesen er benyttet som mal for 
denne utredning, 
Konsekvensutredning er basert på 
vurdering av verdier, 
konsekvenser og omfang av ikke 
prissatte konsekvenser. 
 
 
 
Verdi  
Med verdi menes en vurdering av 
hvor verdifullt et område eller miljø er. 
Temaet angis på en tredelt skala: 
liten – middels – stor.  
 
Omfang 
Med omfang menes en vurdering av 
hvilke endringer tiltaket antas å 

medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. Tiltakets omfang 
vurderes etter en 5-delt skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang.  
 
Konsekvens  
Konsekvens er et produkt av verdi og omfang. Konsekvensene uttrykkes i forhold til 0-alternativet. 
Vurderingen angis i en ni-delt skala fra meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens.  
Virkningene av planen beskrives ut fra en referanse. Dagens situasjon er en referanse og benevnes 
som 0-alternativet. I KU gjøres en sammenligning av forventet tilstand etter tiltaket, mot forventet 
tilstand uten tiltak. 0-alternativet vil kunne endre seg i fremtiden. Metodikken er benyttet så langt den 
har vært passende for de enkelte tema.  
 
 
Sammenheng mellom verdi, omfang og grad av konsekvens 
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6.3 Deltema 
Det er i forskrift for konsekvensutredninger listet opp en rekke temaer som kan få 
betydning for miljø og samfunn som følge av planlagte tiltak. Alle temaer i denne 
listen er vurdert og kommentert. De temaer som er vurdert til å være relevante er blitt 
utredet. 

 
Konsekvensutredningen begrenses til ikke å omfatte flere mulige alternativer.  
Utredningsarbeidet er basert på tilgjengelig relevante kilder samt innspill fra ulike 
fagmyndigheter, faginstanser, offentlige og private parter og organisasjoner.  
 
Disse temaer er utredet: 
 
1. Naturmangfold 
2. Friluftsliv/Barn og unges oppvekstvilkår 
3. Landbruk  
4. Reindrift 
5. Landskap/ fjernvirkning 
6. Kulturminner 
7. Støy og forurensning 
8. Næringsliv og sysselsetting 

 
 

 
6.3.1  Naturmangfold 

 Hvilke konsekvenser vil planlagte tiltak ha for naturmangfold 
 
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i eksisterende kartlegginger og nødvendige 
tilleggsutredninger. Det er foretatt søk i Miljødirektoratets Naturbase og 
Artsdatabanken. hvor det ikke er registret truede arter (planter/dyr) eller naturtyper i 
planområdet.  
Det er gjennomført feltkartlegging (biologi) av planområdet , og søk etter ev. 
rødlistearter, prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Feltkartlegging er gjennomført av 
biolog Øyvind Tveiterås, (lektor Vågan Videregående) 

 
Innledning. 
I forbindelse med konsekvensutredning av det aktuelle området på DØNNA, har jeg 
foretatt en befaring av vegetasjon og naturtype. Det er ikke foretatt en fullstendig 
artsinventering. Det er videre klart at et eventuelt våraspekt av planter, ikke fanges 
opp av befaring gjort såpass seint som 2. september.  

 
Geologi. 
I følge kart fra NGU består berggrunnen av kyanittgranatglimmerskifer, 
granatglimmerskifer og glimmerskifer. Lengst i nord løper en åre med 
marmorkalkspat. Dette sistnevnte området befinner seg i den sonen som ikke berøres 
av masseuttak. 
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Beskrivelse av området. 
Arealet som skal benyttes til masseuttak (se kart), ligger øst for verkstedbygning, 
begrenses videre mot sør av kysthei som er plantet til med furu. Mot nord og nordøst 
avgrenses område av en vannledningstrase. Videre mot nordøst og øst skjer det en 
avgrensing mot marmorkalkspatåren. Masseuttaksarealet   preges av en mosaikk av 
kysthei, delvis nakent berg og myrfragmenter i forsenkninger. Forsenkningene er 
utformet som platåer nedover mot steinstranda. Helningen ned mot havet er ca.4-5 
grader. 

 
 
Vegetasjonsundersøkelser. 
 Innslagene av myr preges av ombrotrof vegetasjon. Her er tuer med røsslyng, 
krekling(sp.), reinlav og gråmose. Mellom tuene finnes fastmattevegetasjon med 
rome, torvmyrull, og småbjørneskjegg. I noen av forsenkningene vokser tette 
bestander av ørevier, varierende fra 4 til10 kvadratmeter. 
Bergknausene er delvis bevokst med lav og gråmose. Den dominerende arten i 
området er småbjørneskjegg.  I de mer heipregede overgangssonene finner vi 
småbjørneskjegg sammen med smyle, geitsvingel og slåttestarr. Sammen med 
geitsvingel viser noen forekomster av rypebær, at mer alpine arter ikke er langt unna.  
Av andre arter som finnes spredt, kan nevnes pølstarr, knappsiv og stjernestarr. 
Området mot øst, kunne forventes, ut fra berggrunnen, å ha en rikere flora. Men den 
fysiognomiske forskjellen jeg kan observere i felt, er at kalkspatområdet har et mer 
sammenhengende vegetasjonsdekke. Av nye arter her kan nevnes finnskjegg , 
flekkmarihånd og lyssiv. For øvrig er det samme artsutvalg her som på resten av 
området. 

 
 

Vannledningstraseen. 
Denne traseen fungerer som et minerotroft dråg med buskvegetasjon (selje, rogn og 
bjørk. ) Feltsjiktet karakteriseres av frodighet med stauder som mjødurt, 
enghumleblom óg vendelrot. 

 
 
 

Oppsummering. 
Som heilhet kan området karakteriseres som artsfattig, og preget av nøysomme 
karplanter. Unntaket er vannledningstraseen. Men denne er jo allerede et resultat av 
inngrep. Med de forbehold som er gjort innledningsvis, kan jeg ikke se at verken 
naturtypen eller artsutvalget er av en slik karakter at de skulle være til hinder for 
gjennomføring av planlagte tiltak. 

 
Konsekvens 
Liten negativ 
 
Avbøtende tiltak 
Ingen 
 
 

 
6.3.2  Friluftsliv,  unges oppvekstvilkår og folkehelse 
 
Hvordan vil tiltak påvirke bruken som friluftsområde, og vil plangjennomføring påvirke 
oppvekstvilkår og folkehelse 
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Vi har valgt å se disse temaer under ett for de de griper inn i hverandre og fordi det 
her er snakk om et begrenset tiltak, i et meget grisgrendt område i et lite 
lokalsamfunn.  
Deler av planområdet ligger i strandsonen og krever derfor spesiell oppmerksomhet, 
fordi det ligger sterke nasjonale føringer og aktsomhet vedrørende tiltak i denne 
sonen. Allmenhetens tilgang til sjøen står meget sterkt og må derfor vektlegges, 
spesielt i områder som blir mye brukt, eller er av særskilt karakter. 
Området som skal nyttes til masseuttak har i dag karakter av 
friluftsområde/beiteområde.  
Området er ikke et naturlig utfarts -og friluftsområde pga. beliggenhet mellom dyrket 
mark og eksisterende næringsvirksomhet. Vi har innhentet uttalelse fra kommunens 
representant for barn og unge som konkluderer med at området har liten betydning. 
Gjennomføring av planlagte tiltak med skjerming av havn, flytebrygge og kai  vil, 
kunne medføre større bruk av området fordi det nå blir naturlig adkomst til sjøen, og 
at fylling i sjø vil kunne gi gode muligheter for fiske fra land. 

  
Konsekvens 
Anleggsfase  liten negativ 
Avsluttet   middels positiv 

  
Avbøtende tiltak 

 Ingen 
 
 

6.3.3  Landbruk  
 
Hvilke konsekvenser vil planlagte tiltak ha for landbruket 
 
Gnr. 13/4 er en landbrukseiendom hvor det i hovedsak drives gras- og 
planteproduksjon . Tiltaksområdet består av fjell som i hovedsak stedvis er dekket 
med et tynt vegetasjonslag, vesentlig lyng/grasbevokst, og kan klassifiseres som 
skrinn utmarksbeite. Tiltaket berører ikke dyrket/dyrkbart areal 
Det er tidligere i forbindelse med en disp.søknad gjennomført avklaringer om 
arealbruk og planlagte tiltak.   

  
Konsekvens 
Ubetydelig 

  
Avbøtende tiltak 

 Ingen 
 

6.3.4 Reindrift 
 
 Hvilke effekter vil gjennomføring av plantiltak  ha for reindriftsnæringa 

 
I planområdet har Røssåga/Toven reinbeitedistrikt beiterettigheter. Området 
blir primært benyttet som vinterbeite. I reinkart fra reindriftsforvaltningen vises 
det at planområdet er registrert som vinterbeite 1. Planområdet grenser i nord 
opp mot ei flyttelei for rein. 
Beitedistriktet har tidligere uttrykt bekymring for at vinterbeite er en 
knapphetsressurs. 
Vi har gjennom planprosessen gjentatte ganger prøvd å få innspill til 
planarbeidet, uten at dette har lykkes. Det ble gjennomført ei befaring med 
reinbeitedistriktet 25.01.17, hvor det ble bedt om konkret tilbakemelding før 
planforslag ble ferdigstilt. 
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Planområdet på land er ca 30 daa og planlagte tiltak vil i praksis redusere 
beitearealet med 14 daa. Det aktuelle området ligger inneklemt mellom dyrket 
mark, eksisterende næringsområde, en fritidseiendom og sjøen. Nå- 
situasjonen og beliggenhet i forhold til flyttelei er vist på kartskisser. 
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Kartskisse som viser nå-situasjonen 
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Det er svært vanskelig å skulle vurdere konsekvenser så lenge en ikke får 
tilbakemeldinger fra næringa, men ut fra foreliggende situasjon og basert på de tiltak 
som er planlagt vil utreder fremme en foreløpig vurdering 
 
Tap av beiteareal er sjølsagt ikke ønskelig sett fra reindriftsnæringens side. Imidlertid 
må konsekvenser ses på samlet, og avveie ulemper totalt sett i forhold til fordeler for 
andre næringer og kommunen som helhet.  
På grunnlag av planområdets beliggenhet, og relativt beskjedne arealbeslag hva 
potensielt beiteareal angår, vurderes konsekvenser for reindriftsnæringen å være liten 
 
 
Konsekvens 
Liten, negativ 
 
Avbøtende tiltak 
Ingen 

 
6.3.5 Landskap og fjernvirkning 
 
Hvordan påvirkes det visuelle inntrykk av de planlagte tiltak. 
 
Det skal redegjøres for landskapsvirkningene av tiltaket, og det skal vurderes hvilke 
avbøtende tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ effekter, både i forhold til 
landskapsopplevelsen og for naboer.  
Masseuttaket er et vesentlig terrenginngrep og vil skape ”sår” i terrenget. Driftstiden 
er satt til 10 år og synligheten av tiltak vil øke i takt med uttaksmengde. 
Visuelt vil tiltak i vesentlig grad være eksponert for innsyn fra sjøsiden,  og i liten eller 
ingen grad fra vei eller bebyggelse, på grunn av topografi og vegetasjonsbelter sør og 
nord for tiltaksområde. 
Bakkant av område vil når det er ferdig utsprengt ha en stuff/skjæring på 11.0 m 
høyde. I en driftsfase vil det ikke være mulig å ”skjule” naturinngrepet, men inntrykket 
av skjæringen vil bli noe redusert av masser som lagres på område. Først når 
driftsfasen er over kan det foretas permanente tiltak for å dempefjernvirkning.   
Skjæringer skal når masseuttak er avsluttet ilegges masser og tilsås/beplantes. 

 
 Konsekvens 
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 Driftsfase  - Middels negativ  
 Avsluttet uttak - Liten,negativ 
  

Avbøtende tiltak 
 Tildekking av skjæringer, innsåing og beplantling 
 
 

6.3.6 Kulturminner og samiske kulturminner 
 
Er det kulturminner i områder som må hensyntas i forbindelse med 
plangjennomføring 
 
Det er foretatt kartlegging av ev. kulturminner gjennom befaringer  i felt med fylkes 
arkeolog,  og gjennomgang av tilgjengelige data. 
Det er ingen kjente registreringer i planområdet og det er heller ikke gjort funn som
 tyder på at slikt skulle finnes her. Dette gjelder også samiske kulturminner. Når det 
gjelder ev marine kulturminner er det ikke gjennomført noen kartlegging. Det er 
imidlertid ut fra landskapets karakter lite som tilsier tidligere aktivitet i strandsonen. 
Varsling – og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner er imidlertid medtatt i 
planens reguleringsbestemmelser. 
  
Konsekvens 
ingen 
 
Avbøtende tiltak 
Ingen 

 
 

6.3.7 Støy og forurensing 
 
Vil planlagt virksomhet i område medføre forurensningsfare 
 
Planlagte tiltak vil både i anleggsfase og driftsfase medføre noe støy- og støvplager. 
Disse miljøpåvirkninger vil imidlertid være av begrenset karakter både hva omfang og 
eksponeringstid angår. 
Anleggsfase antas å vare 2 -3 måneder med 12 –15  dager boring/sprengning og 
deretter påfølgende utlasting. 
Planlagt uttak i driftsfase er 10 -15.000 m3 / år, noe som vil bety  
boring/sprengningsarbeider i ca 10 arbeidsdager, samt knusing i 10 -14 dager. 
Nærmeste boligbebyggelse ligger ca 220 m fra kant anleggsområde og øvrig 
boligbebyggelse er lokalisert 5 - 800 fra anleggsted, delvis skjermet for innsikt/støy 
pga. topografi. 
Fylling i sjø vil foregå med rene masser utsprengt fra anleggsområde. Det er ingen 
forhold som tilsier at det skule være forurensinger i sjøbunn da det ikke har 
forurensningskilder i nærliggende områder. Oppvirvling  av finpartikler og 
plastpartikler fra sprengningsarbeider må vises oppmerksomhet i byggefase, og 
ivaretas gjennom utbyggingsrekkefølge og konkrete tiltak under utlegging. 
På industri/lagerområde vil forurensning kunne skje ved uhell med lekkasje av 
drivstoff ol. Dette må ivaretas av virksomhetens HMS system og at lagring skjer slik at 
ev. lekkasjer fanges opp. 
 
Konsekvens 
Liten negativ 

 
Avbøtende tiltak 
 
Støv. 
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Ingen spesielle da omgivelser i liten grad vil bli eksponert for dette. 
 
Støy. 
Avgrense aktivitet til dagtid. Det er i reguleringsbestemmelser fastsatt driftstider 

  
 Annen Forurensing 

Redusere innhold av mikroplast i utfyllingsmasser 
 
 

6.3.8 Næringsliv og sysselsetting 
 
Hvilke virkninger for virksomheten og samfunnet, vil en kunne oppnå ved 
gjennomføring av planlagte tiltak. 
 
Olsen Maskin & Transport a/s er et lokalt anleggsfirma med 6 ansatte og er lokalisert i 
planområdet. Firmaet må i dag leie lager/ilandføringsareal annet sted i kommunen til 
en betydelig driftskostnad. Det finnes for øvrig ikke klarerte områder for masseuttak 
av fjell andre steder i kommunen. 
 
Gjennomføring av planen vil gi denne virksomheten utvidelsesmuligheter og styrke 
driftsgrunnlaget. Med bedring av havneforhold og kaimuligheter vil utbygging av 
området legger også til rette for ny sjørettet næringsvirksomhet.  Økt sysselsetting vil 
være en mulig konsekvens, og sammen med de forutnevnte faktorer vi dette være 
positivt for næringsliv og lokalsamfunnets robusthet. 
Dette er prissatte konsekvenser, men vi har ikke vurdert størrelse/omfang av disse,  

 
 Konsekvens 
 Middels positiv 
  

 
7 . ANNEN TEMATISK KARTLEGGING 
 
Temaene under er kort kommentert og ikke videre utredet. Temaene er vurdert til ikke 
å være beslutningsrelevante i denne plansammenhengen:  
 
Energiløsninger  
Fjernvarmeanlegg er ikke aktuelt i området. TEK 17 setter krav til energiløsninger i 
nye bygninger.  
 
Universell utforming  
Ved planlegging skal prinsippet om universell utforming i TEK 17 bli lagt til grunn, slik 
at bebyggelse og anlegg i så stor grad som mulig er tilpasset alle brukere. Det er i 
reguleringsbestemmelser inntatt bestemmelser som sikrer krav til hensyn til universell 
utforming.  
 
Kriminalitetsforebygging  
Temaet er vurdert til ikke å være aktuelt for planen.  
 
Risiko ved havnivåstigning  
Det er i ROS-analyse belyst konsekvens/risiko med springflo/stormflo. Temaet er ikke 
videre utredet i denne planen.  
8. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON  
 
Virkningene av foreslåtte planforslag er beskrevet og vurdert i 
konsekvensutredningen og kan oppsummeres slik:  
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Tema       Konsekvens  
Naturmangfold    Liten negativ (-) 
Friluftsliv/Barn og unge/Folkehelse  Liten positiv(+)  
Landbruk       Ubetydelig (0)  
Reindrift     Ubetydelig (0) til liten negativ (-)  
Landskap/fjernvirkning    Liten negativ (-)  
Kulturminner     Ubetydelig (-)  
Støy og forurensning     Liten negativ (0)  
Næringsliv og sysselsetting   Middels positiv(+) 

  
Med bakgrunn i konklusjonene for disse tema, samt tema beskrevet i under kap. 7 
anbefales det at det legges til rette for gjennomføring av planforslag.  

 
 
 
9. RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE  

 
ROS-analysen innebærer kartlegging av sannsynligheten for uønskede    hendelser 
som kan inntreffe. Analysen er en vurdering av potensielle farer for mennesker, miljø, 
økonomiske verdier og viktige samfunnsfunksjoner.  
Vurderingen av risiko –og sårbarhet er tilpasses plannivået. 
ROS- analyse er vedlagt som eget dokument  

 
 
 
 
 

10. VIDERE OPPFØLGING 
 
Etter at planen har vært ute på høring vil innspill og merknader bli vurdert. På 
bakgrunn av disse vil det så bli avklart om plan og bestemmelser må endres eller 
omarbeides. 
Ved større endringer/innsigelser må planen legges ut til ny høring.  

 
Er det ikke innkommet vesentlige merknader, vil planen bli fremmet med tanke på 
endelig godkjenning. 
Når planen er vedtatt og  plantiltak skal iverksettes,  må nødvendig tillatelser og 
godkjenninger, ihht. gjeldende lovverk, være innvilget. 

 
  

 
 
Vedlegg 
 

1. Plankart i målestokk 1: 1000   20.02.18 
2. Forslag til planbestemmelser   02.02.18 
3. Risiko – og sårbarhetsanalyse  20.02.18 
4. Innkomne innspill/merknader til oppstart planarbeid 
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