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Detaljregulering Storhammaren Steinbrudd 
 

Sted: Digitalt på teams 

Tid: 19.mai 2022 kl 10-1130 

Møteleder: Anne Øvrejorde Rødven 

Referent: Synnøve Lode  

 

 

Deltakerliste 
 

Anne Øvrejorde 
Rødven  

Anne.ovrejorde@tffk.no   Troms og Finnmark 
fylkeskommune, plan  

Synnøve Lode  Synnove.lode@tffk.no  Troms og Finnmark 
fylkeskommune, plan  

Markus Torstad  Markus.torstad@kartverket.no  Kartverket  

Henning Sigstad  henning.sigstad@dirmin.no   Direktoratet for 
mineralforvaltning  

Martha Kårevik 
Stalsberg  

martha.stalsberg@tffk.no  Tffk, samferdsel/klima  

Elina Hakala  Elina.hakala@samediggi.no  Sametinget  

Mariann Lisbeth 
Larsen  

mariann.larsen@vegvesen.no  Statens vegvesen  

 Innmeldere:  

Steinar Høgtun  
  

shogtun@hotmail.com  Høgtuns plankontor / 
Kåfjord kommune konsulent 

Frode Hoang  frode.hoang@kafjord.kommune.no   Kåfjord kommune 

 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Steinar Høgtun, konsulent for Kåfjord kommune 
Presentasjon av Regulering Storhammaren steinbrudd: Se Powerpointpresentasjon 

Privat aktør fremmer planen.  

Det er gjort utredninger for 5 ulike tema: Støy og støv, Friluftsliv, Landskap, Geologisk arv og 

Naturmangfold.  
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Innspill fra sektormyndighetene 
Direktoratet for mineralforvaltning: Anbefaler bestemmelsesområder i kartet knyttet til støyvoller. 

Ikke nødvendigvis nøyaktig plassering, men vise innenfor hvilke områder det er mulig å etablere 

støyvoller. Endelig plassering kan bestemmes i konsesjonen og angis i bestemmelsene. På plankartet 

innenfor uttaksområdet bør man være tydelig på hvor det tillates hva, altså at om det da for 

eksempel har forskjellige betegnelser, hvor det tillates uttak av stein, oppføring av anleggsbygg osv. 

Sametinget: I innspill til planoppstart påpekte statsforvalteren behovet for at konsekvensene for 

reindrift beskrives. Det går trekklei noen hundre meter rett overfor steinbruddet, er det gjort en 

vurdering knyttet til støy, støv og reindrift i denne forbindelse?  Har det vært kontakt med berørte 

reindriftdistrikt under arbeidet?  

Kommentar fra konsulent: 

- Har hatt kontakt med reinbeitedistriktets leder, som mente planforslaget ikke medførte 

problemer for reindrifta.  

- Med dette som bakgrunn er det ikke utført spesielle utredninger knyttet til reindrift. 

- Det er imidlertid gjort utredninger knyttet til støy og støv, som har tilført mer kunnskap som 

kan nyttiggjøres dersom ønskelig. 

Angående kulturminnner i området meldte Sametinget ved planoppstart behov for befaring av 

området, men har ikke mottatt tilbakemelding på befaringsvarslet. Uttalelsen er ikke endelig før 

området er kontrollbefart, der anbefales at konsulenten tar kontakt (Andre Nilsen?) for nærmere 

avklaring før man går videre med kulturminnevurderingen. 

Troms og Finnmark fylkeskommune: Hva er behovet for masser, hvor stort areal snakker vi om i 

dekar, hvor gode masser er det for hvilket formål, er det riktig plass man skal ta ut masser på og hvor 

lenge skal man holde på? Dette er noe man bør informere tydeligere om i høringen.  Det ble tatt ut 

på 70-tallet, men ble ikke istandsatt etterpå. Hva er 0-alternativet? Er det egentlig et åpent sår eller 

er det krav til istandsetting. Må se på konsekvensene av uttak knyttet til klima og naturinngrep. 

Bestemmelser i BRU-området, Bør være mer konkret i bestemmelser innenfor BRU og del i felt, slik at 

det begrenser og bestemme mer nøyaktig hva som kan tillates av bygg, veier og aktiviteter 

(sprenging, pigging, knusing, sikting etc.). Av planbeskrivelsen skal det også komme frem i hvilken 

grad om man unngår/reduserer klimautslipp for eksempel i tilknytning til av nedbygging av 

myrområder/våtmarksområder, avskoging, aktivitet, bruk av diesel etc.  

Hvis man skal ha støyskjermer så bør disse reguleres inn. Anbefaler at støyvoller er innenfor BRU, 

ikke i bufferområdet. Støyvoller er et tiltak, noe kunstig som skal lages. Hvis det er geologisk arv i 

form av formasjon, så ødelegges formasjonen ved å legge den slik den er tegnet inn nå. Støyvoller er 

viktige tiltak for å beskytte innbyggere her. 

Fylkeskommunen har tidligere spilt inn ønsker om utredning på friluftsliv, og det er jo synliggjort mye 

av det som ble spilt inn. Det er foreslått avbøtende tiltak, blant annet støyskjerming og ikke 

steinknusing på kveld og i helg.  

I bestemmelsene tillates steinknusing på lørdager mellom 0700 og 1600. Fylkeskommunen savner en 

begrunnelse for at dette tillates. Skjønner at det er en diskusjon om økonomi siden det er tatt inn. I 

KU-rapporten var det nevnt at naboer skal varsles når det skal sprenging skal skje, hvordan vil det 

skje i praksis? Tiltak angående parkering, i rapporten står det at det var ønskelig at det tilrettelegges 

for parkeringsareal tilknyttet friluftsliv, dette finner ikke fylkeskommunen igjen i bestemmelsene og 

ønsker en tilbakemelding på det.  



Statens vegvesen: Opptatt av at veiene frem til selve steinbruddet, det vil si tilknytningen til E6 og 

tilførselsveien, blir utvidet slik at den er trafikksikker og brei nok. Det må oppgraderes til at 

veisystemet er i henhold til håndbok N-100 som gjelder for alle offentlige veier. Det må settes av 

stort nok areal, slik at krysset mot E6 har god sikt og at det dimensjoneres etter de største 

kjøretøyene som er ment å bruke veien. Det bør settes inn bestemmelser om dette. Det bør også 

lages gjennomføringsavtale med veieier.  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark:  

Støy: Det må presiseres i bestemmelsene at støyvollen skal føres opp mot sør og vest, eller enda 

bedre: Legges inn som bestemmelsesområde i plankartet. 

Generelle råd angående klimagassutslipp: 

• Foreta en utslippsanalyse/klimagassberegninger med de som står for driften. Vurdere om det 

er muligheter for å redusere utslippene. 

• Elektrifisering av maskinparken, eller bruk av biodrivstoff. 

• God planlegging av driften og bruken av maskinene, slik at unødvendig kjøring/bruk unngås. 

Det er overraskende stort potensiale for innsparing på dette området, både økonomisk og 

utslippsmessig, jf. Klimagassberegninger for E6 Kvænangsfjellet.  

• Se om noe fra veilederen til Viken fylkeskommune kan brukes: Invitasjon til webinar: 

Klimahensyn i planlegging og byggesaksbehandling - Viken fylkeskommune  

Det er ikke konkrete eksempler sin kan overføres direkte, men en gjennomgang av 

veilederen er nyttig for å bli bevisst på både utfordringene og mulighetene.  

 

 

 

https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/invitasjon-til-webinar-klimahensyn-i-planlegging-og-byggesaksbehandling.126529.aspx
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