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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Veines massetak (sand og grus) ligger i dag inne i arealdelen for Porsanger kommune som  LNF-

område med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Massetaket er gammelt og har tidligere 

vært forpaktet og drevet av Statens Vegvesen fram til 2003. Det ble i 2011 utarbeidet en 

driftsplan der Mesta tidligere var tiltakshaver. Tiltakshaver er idag Lemminkäinen AS, som har en 

uttaksavtale med Fefo i området.  

 

Det blir stadig færre uttak i fylket. Lange avstander fra uttak til bruksområdene er et økende 

problem. Kostgrensen for grus går ifølge Lemminkäinen AS på 2-3 mil fra uttak til bruksområde. 

Uttaket på Veines vurderes som viktig for å hindre at det blir for lange fraktavstander og er et 

betydelig uttak i Porsanger.  

 

Lemminkäinen AS ønsker langsiktighet i forhold til myndighetenes krav til området, samt juridisk 

hjemmel for videre drift samt utvidelse av dagens uttak. Per i dag tas det ut i snitt 20.000 tonn 

(7500 m3) per år fra uttaket, men dette varierer fra noen 100 tonn til 50.000 tonn. Foreslått 

utvidelse vil ut i fra dagens uttaksmengder forlenge driften i 60-80 år. Grusen i uttaket har god 

kvalitet og kan benyttes til blant annet veier. Uttaket driftes kun sommerhalvåret. Tidvis 

anlegges mobilt asfaltverk på stedet, noe planen skal ta høyde for.  

 

Det foreligger en driftsplan fra 2010 (utarbeidet av Rambøll) og som sist ble revidert i 2016. 

Driftsplanen er foreløpig ikke behandlet av Direktoratet for mineralforvaltning.  

 

 

1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredninger 

 

Konsekvensutredning 

Planområdet omfatter et område som totalt er på om lag 820 daa. Omfanget av eksisterende 

uttak er i dag på ca. 110 daa. Aktuelt uttaksareal er på ca. 225 daa. 

 

Tiltaket faller inn under «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven», FOR-2014-12-19-1726.  

 

Utredningskravet utløses av § 2 d): «områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 

daa, som omfatter nye områder til utbyggingsformål». 

 

Planprogram 

For reguleringsplaner som faller inn under kravet om konsekvensutredninger i § 2, skal det som 

ledd i varsel om planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet. 

Planprogrammet er en “plan for planleggingen”, og gir befolkning, myndigheter, næringsliv, 

lag/foreninger og andre anledning til å påvirke hvordan planprosessen legges opp, og hva som 

skal være tema i reguleringen.  

 

Forslag til planprogram skal iht. regelverket legges ut til høring i minimum seks uker, og vil etter 

eventuelle endringer fastsettes av kommunestyret. Kommunestyrets fastsetting er endelig, og 

kan ikke påklages.  

 

Deretter starter utforming av forslag til reguleringsplan. Dette arbeidet skal skje iht. rammene 

som er fastsatt i planprogrammet.   
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1 Lokalisering 
Planområdet ligger på Veines i Porsanger kommune og omfatter områder for masseuttak, 

adkomstveger og utskipningskai. 

 

Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er vist med sort, stiplet strek. Kilde: Kartverket, Geovekst,  
Porsanger kommune, Corine og OSM. 

  

http://www.norgeskart.no/
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2.2 Planavgrensning 
Planområdet er på totalt ca 820 daa. Planområdets avgrensning med hovedprinsipper er vist på 

figuren under.  

 

Figur 2: Kartutsnitt med planavgrensning i sort stiplet strek. Kilde: Kartverket, Geovekst, Porsanger 
kommune, Corine og OSM. 

 

 

  

Hovedadkomst 

Kaianlegg 

Uttaksområde 

http://www.norgeskart.no/
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2.3 Tilstand og bruk 
Masseuttaket er i drift i dag. Planområdet består av en blanding av bearbeidet og naturlig terreng 

(se ortofoto og forsidefoto). Det ligger noen fritidsboliger sør og vest for området. Se også 

flybilder på neste side. 

 

 

Figur 3. Ortofoto av området. Gul, stiplet strek markerer planområdet. Røde, heltrukne strek er 
eiendomsgrenser. Kilde: Kartverket, Geovekst, Porsanger kommune, Corine og OSM. 

http://www.norgeskart.no/


 

 

 

 
 
 

6 

 

 

Figur 4. Fritidsboliger sør for planområdet. Gul, stiplet strek markerer planområdet. Røde linjer viser 
eiendomsgrensene. Kartverket, Geovekst, Porsanger kommune, Corine og OSM. 

 

 

Figur 5. Fritidsboliger vest for planområdet. Gul, stiplet strek markerer planområdet. Røde linjer viser 
eiendomsgrensene. Kartverket, Geovekst, Porsanger kommune, Corine og OSM. 

  

http://www.norgeskart.no/
http://www.norgeskart.no/
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2.4 Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommer hvor både privatpersoner og FeFo har hjemmel. Se liste over 

berørte eiendommer og naboeiendommer under. 

  

Eiendommer innenfor planområdet 

Matrikkelnr Grunneier/Fester Kommentar 

5/1 Fefo  

5/1/12 Fefo/Lemminkäinen AS  

 

Naboeiendommer 

Matrikkelnr Grunneier/Fester Kommentar 

6/1 Fefo  
6/2 Privat  
6/73 Privat  
5/1/20 Fefo  
5/32 Privat  

 

 

Figur 6: Eiendomsforhold i området. Sort, stiplet strek markerer planområdet.Kilde: Kartverket, 
Geovekst, Porsanger kommune, Corine og OSM. 

  

http://www.norgeskart.no/
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2.5 Tilgrensende planarbeid 
Det er, i regi av Statens Vegvesen, utarbeidet et planforslag for E6 Vuolmmasjohka bru med 

tilstøtende veger. Plankartet  er vist i figuren under.  

 

 

Figur 7. Planforslag for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger. Varslingsgrensa for planarbeid for 
Veines massetak er vist med sort, stiplet strek. 

Det er enighet mellom Lemminkainen og Statens Vegvesen at planarbeidet for Veines skal 

tilpasses mot planforslag for E6 Vuolmmasjohka bru i den videre prosessen med utarbeidelse av 

planforslag.   
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3. OVERORDNEDE FØRINGER 

3.1 Statlige føringer 
Følgende statlige føringer og regelverk vurderes å være særlig relevante for dette planarbeidet: 

 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

 

 Lovverk: 

o Plan- og bygningsloven med forskrifter 

o Naturmangfoldloven 

o Forurensningsloven 

o Reindriftsloven 

o Jordloven og skogbruksloven 

o Kulturminneloven 

o Finnmarksloven 

o Mineralloven med veileder 

o Vannforskriften 

o Vannressursloven 

o M fl 

 

 Relevante statlige planretningslinjer (SPR), herunder 

o 2014 SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

o 2011 SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

o 2009 SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene1995 Rikspolitiske retningslinjer 

for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 Annet 

o Temaveileder: Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter pbl.  

o Direktoratet for mineralforvaltning (DirMin): Driftsplanveileder 

o Sametingets planveileder 

 

 

 

3.2 Regionale føringer 
De viktigste regionale føringene for planarbeidet vurderes å være: 

 

 Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 

 RUP 2014-2023 – Fremtidens Finnmark 

 Fiskeri- og havbruksstrategier for Finnmark 2011-2014 – Et hav av kvalitet 

 Regional transportplan for Finnmark 2014-2023 

 Handlingsplan for fylkesveger 2015 – 2018 

 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark 
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3.3 Kommunale føringer (gjeldende planer og vedtak) 
 

Gjeldende planstatus for utvidelsesområdet er kommuneplanens arealdel for Porsanger 

kommune. Arealbruken i denne planen framgår av kartutsnittet nedenunder. Arealbruken er 

nærmere kommentert under.   

 

Figur 8: Kommuneplanens arealdel, utsnitt. Planområdet er vist med tykk, blå stiplet strek. Tynn, sort 
stiplet strek viser omrisset av gjeldende reguleringsplan. 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan markert som LNF-område med krav om 

reguleringsplan, og for sjøområdet som  fiske, ferdsel, friluftsliv og naturområde. Det er markert 

på plankartet ( ikke juridisk bindende informasjon) at det er et nåværede masseuttak i området. 

 

Porsanger kommune har anbefalt oppstart av reguleringsplanarbeidet, jfr referat fra 

oppstartsmøtet avholdt den 16.10.16 

 

Det er også en gjeldende reguleringsplan like vest for planområdet, reguleringsplan for 

Voulmmassouvka hyttefelt. Denne er også vist med svart stiplet strek i kartutsnittet over.  

  

Reguleringsplan for 

Voulmmassuovka hytte-

felt Planområdet 
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4. INNHOLD OG TEMA I NY PLAN 

4.1 Hensikten med reguleringsplanen 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for videre uttak av og produksjon av masser 

som grus og pukkstein som produseres ved hjelp av knuseverk og asfaltverk. Det skal også 

legges til rette for transport av disse massene, herunder adkomstveg mot E6, intern veg til 

utskipningskai samt utbedring av eksisterende utskipningskai.  

 

Øvrige formål med reguleringsplan er blant annet:  

 

- Rettighet til grunn 

- Innsyn, skjerming 

- Tiltak i randsonen 

- Avklare miljøkrav knyttet til støy samt utslipp til luft og vann 

- Andre miljøtiltak 

- Annen arealbruk i området  

- Istandsetting 

- Etterbruk 

 

4.2 Arealformål 
Arealformål som vil bli fastsatt er p.t. landbruks- natur-, friluftsformål, samt reindrift (LNFR), 

steinbrudd/masseuttak, vegformål og kaiområde.  

 

4.3 Uttaksdybder 
Reguleringsplanen vil fastsette uttaksdybder i samsvar med revidert driftsplan og i samråd med 

DirMin.  

 

4.4 Samferdselsanlegg, kai og teknisk infrastruktur 
Masseuttaket har idag adkomst fra E6 ( se figur 2). I tillegg går det i dag en veg gjennom 

området og ned til utskipningskaia. Disse vil bli gjenstand for regulering. Kai med tilhørende 

snuplass på land må oppgraderes. Kaia er i dag underdimensjonert og det må også gjøres 

utbedringer på snuplass ved kai. Planarbeidet vil ta sikte på å regulere tilstrekkelig areal for 

snuplass og kaiformål.  

 

Det går en høyspentlinje gjennom området. Det er foreløpig ikke vurdert om linja bør flyttes, 

men man vil gå i dialog med netteier dersom dette anses nødvending. I motsatt fall vil denne bli 

vist som hensynssone på plankartet.  

 

 

4.5 Etterbruk 
Massetaket vil ha virkninger på landskapsbildet og vil, naturlig nok gi en del terrenginngrep. 

Vilkår i avslutningsplanen og i reguleringsplanen vil kunne sikre at terrenget etter driftsperioden 

blir bearbeidet slik at fjernvirkningene blir minst mulig. Etterbruken etter endt drift kan være 

LNFR- område. Dette sikres i gjennom bruk av rekkefølgekrav til planen.  

Det utarbeides enkle 3D-visualiseringer av massetaket. 
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4.6 Kulturminner 
I Riksantikvarens database «Askeladden» er det registrert svært mange automatisk freda 

kulturminner i området.  

 

Det vil i følge Finnmark fylkeskommune være behov for å gjøre supplerende befaringer, kartlegge 

og vurdere hvorvidt det er flere kulturminner i området som kan berøres av tiltaket, og beskrive 

tiltakets virkninger på disse. 

 

 

Figur 9: Automatisk freda kulturminner er vist med rosa markering og med symbolet rune R.               
Kilde: Askeladden.  
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4.7 Naturmangfold og vannmiljø 
Artskart og Naturbase viser ingen artsforekomster innenfor planområdet. Dette betyr ikke at det 

ikke kan forekomme. Kartutsnittet under viser registeringer i naturbasen.  

 

 

Figur 10. Registrert naturmangfold i området. Planområdet er vist med svart, stiplet strek. Grå firkanter 
viser geografisk presisjon på kilden.  Kilde: WMS fra Naturbasen og Artsdatabanken. 

Det antas at området er middels kartlagt med tanke tema naturmiljø. Tiltakene i planens skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens kap. II. 

 

For temaet vannmiljø skal vurderinger opp mot vannforskriftens bestemmelser inngå.   

Palsmyr 

Palsmyr 

Kilde og kildebekk 

Naturbeitemark 

Strandeng og strandsump 

Leveområde for Oter 

Rikmyr 

Teist, sjøorre 

Storspove 
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4.8 Reindrift 
For tema reindrift viser WMS fra Nibio.no sin database «Kilden» at området er i bruk i dag. 

Området inngår i RBD 16 Karajoga/Oarjjabealli sitt område.  

 

 

Figur 11: Reindriftsinteresser i og ved planområdet. Planområdet er markert med sort stiplet strek. 
Kilde: Kilden/NIBIO 

Mesteparten av området, med unntak av det som er i drift til masseuttak vil bli satt av som 

LNFR. Reindriftskartet til kilden viser at grustaket ligger midt i ei flyttelei. Konsekvenser for 

reindrift foreslås utredet etter kjent kunnskap og i dialog med berørt reinbeitedistrikt.  
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4.9 Landbruksinteresser 
 

 

Figur 12. Registrerte landbruksinteresser som berøres av planområdet er vist med gul farge 
(overflatedyrka areal), og grønt areal ( impediment lauvskog). Plangrensa er vist med sort stiplet strek. 
Kilde: Kartverket, Geovekst, Porsanger kommune, Corine og OSM. 

I planområdet inngår 1 daa med overflatedyrka jord og en god del impediment lauvskogDenne 

delen av planområdet er ikke tenkt avsatt til utbyggingsformål, men til LNFR. Konsekvensene for 

landbruk anses for å være såpass begrenset at konsekvensutredning for tema landbruk ikke 

anses som nødvendig. Virkninger for landbruk vurderes og beskrives likevel i planbeskrivelsen.  

http://www.norgeskart.no/
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4.10 ROS-analyse 
Tema 

ROS-analyser skal inngå i all arealplanlegging. For dette tiltaket vil behovet for ROS-analyse 

være knyttet til alminnelige ROS-tema og tema som er spesielt knyttet til massetak, herunder:  

 

 Brann- og eksplosjonsfare 

 Elektromagnetisk stråling/høyspent 

 Flom/erosjon/isgang 

 Grunnforhold 

 Klimaendringer og havnivåstigning 

 Miljøforurensning til grunn, vann og luft 

 Lokalklima på land og sjø, herunder strøm, bølger mm. 

 Skred 

 Stormflo 

 Støy 

 Trafikksikkerhet mm.  

 

Metode 

Det benyttes innledningsvis sjekklister for å identifisere potensielt uønskede hendelser som kan 

oppstå som følge av planlagt tiltak eller omgivelsene. Aktuelle hendelser vurderes deretter 

nærmere for å avdekke risiko og vurdere mulige/relevante avbøtende tiltak. Til grunn for 

vurderingene legges DSB sin temaveileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av 

risiko og sårbarhet» til grunn. Annet grunnlagsmateriale vil være «Retningslinjer for behandling 

av støy i arealplansaker», T-1442 med siste veileder fra 2016. 

 

Utredere med spesialfag vil benyttes ved behov, herunder akustikere, geoteknikere med mer. 
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5. ALTERNATIVSVURDERINGER 

I planarbeidet vil det bli vurdert to alternativer; 

 

A: 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenlikningsalternativ. 0-alternativet defineres derfor til å være forventet, 

framskrevet utvikling 10 år fram i tid. 0-alternativet settes til at det ikke tillates nye uttak i 

området. Liten annen arealutvikling er forventet i dette området.  

 

B: Utbyggingsalternativet 

Utbyggingsalternativet representerer gjennomføring av tiltaket som vist på figur 2, herunder 

tiltak beskrevet i driftsplan. 

 

I konsekvensutredningen skal planforslaget (alternativ 1) vurderes opp mot nullalternativet som 

referansesituasjon. 

 

 

6. UTREDNINGSBEHOV 

6.1 Konsekvensutredninger 
På bakgrunn av kjente data for området, samt prosessen knyttet til eksisterende reguleringsplan, 

vurderes det at behovet for konsekvensutredninger knytter seg til de plantema som er listet opp i 

tabellen under. For de fleste av disse temaene vurderes det tilstrekkelig å gjennomføre 

konsekvensutredningen etter metoden for overordnede planer, jf veileder T-1493 

«Konsekvensutredninger for Kommuneplanens arealdel».  

 

For tema  naturmiljø og kulturminner  foreslås det at metoden i Statens vegvesens «Håndbok 

V712 Konsekvensanalyser» legges til grunn.  

 

KU-tema 
Metode 
T-1493 

Metode 
V712 

Datagrunnlag 

Kulturminner  x Befaring, off. databaser, fagutredning 
kulturminner, innspill og lokalkunnskap 

Naturmiljø  x Befaring, off. databaser, innspill og lokalkunnskap 
Landskap x  Off. databaser, herunder kartgrunnlag og ortofoto 

mv. 
Reindrift x  Off. databaser, innspill og lokalkunnskap/dialog 

med berørt reinbeitedistrikt 

 

For alle tema unntatt kulturminner og støy vurderes datagrunnlaget p.t. å være tilfredsstillende. 

For tema kulturminner kulturminner forutsettes det at kulturminnemyndighetene gjennomfører 

nødvendige befaringer, og at rapport fra disse kan legges til grunn for utredning av 

konsekvenser.  

 

For støy lages en egen støyutredning (se 6.3). 
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6.2 Tema som behandles i planbeskrivelsen 
Tema som det vurderes som viktig å behandle gjennom ordinær planbeskrivelse er som følger:  

 
- Konsesjonsplikt etter mineralloven og grensesnitt driftsplan/reguleringsplan 

- Overflatevann i området og overvannshåndtering  

- Adkomst og avkjørsel fra kommunal vei 

- Sone mot kommunal vei 

- Forhold til høyspent kraftlinje – dialog netteier 

- Atkomstvei til spredt bebyggelse sør for uttaket i driftsperioden og etter ferdig uttak. 

- Risiko- og sårbarhet, jf. kapittel 4.10 

 

Kunnskapsgrunnlaget for disse tema utgjøres av offentlige databaser, innspill og lokalkunnskap 

hos utreder og kommune. 

 

6.3 Særskilte utredninger 
For tema støy skal det gjøres en egen støyutredning med tanke på drift av grustaket.  

Denne vil ligge til grunn for ROS-analysen og for å beskrive eventuelle virkninger. Avbøtende 

tiltak ivaretas gjennom planutforming og planbestemmelser.  

 

7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Den videre planprosessen er knyttet til to hovedfaser; utarbeidelse av planprogram og 

utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredninger. Prosessen tenkes lagt opp som 

følger, iht. prosesskravene i plan- og bygningsloven: 

 

 

7.1 Planprogram 
1. Utarbeidelse av forslag til planprogram: Planprosessen starter med å utarbeide forslag til 

planprogram.  

2. Høring og offentlig ettersyn: Forslag til planprogram blir sendt på høring til offentlige 

myndigheter, lag/foreninger og berørte grunneiere/naboer og lagt ut til offentlig ettersyn. 

Dette skjer parallelt med varsel om oppstart av regulering. Frist for innspill er seks uker. 

Varsel om oppstart og høring av planprogram blir også annonsert i lokalpressen, og 

høringsdokumentene blir tilgjengelige på kommunens nettside i høringsperioden. 

3. Fastsetting av planprogram: På bakgrunn av eventuelle merknader til planprogrammet, 

vil behovet for revisjon vurderes, før endelig fastsetting i kommunen.  

 

 

7.2 Detaljregulering 
1. Varsel om oppstart: Parallelt med høring av forslag til planprogram, blir det kunngjort 

varsel om oppstart av regulering. Berørte parter blir tilskrevet, og offentlig ettersyn blir 

kunngjort i lokalpressen og på internett. 

2. Utarbeidelse av planforslag: Planforslag med konsekvensutredninger (KU) blir utarbeidet 

på bakgrunn av fastsatt planprogram og innspill under varsel om oppstart. Det skal 

avholdes særskilt dialog med kulturminnemyndighet og berørt reinbeitedistrikt.  

3. Høring og offentlig ettersyn: Planforslag med KU blir deretter sendt på høring til berørte 

parter og lagt ut på offentlig ettersyn i seks uker 

4. Revisjon av planforslag: På bakgrunn av innkomne innspill blir det besluttet om 

planforslaget skal revideres. 

5. Vedtak: Kommunestyret vedtar reguleringsplanen 
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8. FRAMDRIFT OG MILEPÆLER 

Det legges opp til følgende framdriftsplan for arbeidet. Endringer kan skje som følge av 

prosessen/innspillene knyttet til høring og fastsetting av planprogrammet: 

 

Nr Aktivitet Tidsrom 

1.  Varsel om oppstart og høring av planprogram (seks uker) mai – juni 2017 
2.  Fastsetting av planprogram (kommunestyret) sept 2017 
3.  Utarbeidelse av planforslag og konsekvensutredninger sept-nov 2017 
4.  Saksbehandling i kommunen nov- jan 2018 
5.  Høring/offentlig ettersyn (minimum seks uker) jan-feb 2018 
6.  Revisjon etter høring/offentlig ettersyn feb - mars 2018 
7.  Vedtak  april-mai 2018 

 

 


