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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn for planarbeidet

Eksisterende massetak i Paddeby er i kommuneplanens arealdel for Vadsø kommune, satt av til
råstoffutvinning med krav om utarbeidelse av reguleringsplan, samt LNFR. Utvidelsen av massetaket er satt av til LNFR.
Yngve B. Harila og hans far, har tatt ut masser i Paddeby massetak siden 1984. Før det har Statens Vegvesen også tatt ut masser her, men når og i hvilket omfang det er snakk om er det ikke
kjennskap til. Faren har hatt avtale med grunneier siden 1984, og i 1987 ble denne avtalen overført til tiltakshaver. Planprosessen ble først satt i gang i 2014, men har av forskjellige grunner
blitt liggende i bero. Det ble i tillegg utarbeidet en driftsplan og søkt om konsesjon i 2014.
Tiltakshaver Yngve B. Harila AS ønsker å sette i gang arbeid med privat reguleringsplan igjen for
å få på plass nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven for fortsatt drift og utvidelse av
masseuttak på gnr/bnr 6/1.
Det blir stadig færre uttak i fylket. Lange avstander fra uttak til bruksområdene er et økende problem. Uttaket i Paddeby vurderes som viktig for å hindre at det blir for lange fraktavstander og er
et betydelig uttak i Vadsø kommune.

1.2

Krav om planprogram og konsekvensutredninger
Konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger skal sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, jf. forskriften § 1. Ifølge forskriften § 6 b) skal reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I alltid konsekvensutredes og ha planprogram. I forskriftens vedlegg I pkt. 19 sies det at dersom mer enn 200 daa blir berørt av masseuttak eller
uttaket har en samlet masse på over 2 millioner m3, utløses behov for konsekvensutredning med
planprogram. Varslet planområde har en størrelse på 295 daa og massetaket vil mest sannsynlig
ha en størrelse på omtrent 180-190 daa. I planinitiativet ble det vurdert at tiltaket ikke utløser
krav om konsekvensutredning, da arealet på selve masseuttaket ble vurdert å være under 200
daa. Etter vurdering og kommunikasjon med tiltakshaver og Vadsø kommune, velges det allikevel å utarbeide konsekvensutredning med planprogram. Dette fordi det vurderes at hele planområdet berøres av tiltaket, selv om massetaket ikke vil fylle hele området, da det også skal etableres buffersoner rundt massetaket for å ivareta naboer og andre berørte.
Rambøll har sammen med planmyndigheten vurdert at virkningene for landbruk skal konsekvensutredes, da tiltaket medfører større omdisponering av LNFR jf. § 8 b) vedlegg II pkt. 2 a) og § 10
d). Naturmiljø, friluftsliv, reindriftsdelen samt kulturminner og andre standard tema som stedsutvikling, barn og unge, infrastruktur, demografi, næringsutvikling osv. vil bli vurdert i planbeskrivelsen.
Planprogram
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet er derfor en slags «plan for planleggingen», og fastsettes av planmyndigheten.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
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2.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

2.1 Lokalisering
Planområdet ligger i Paddeby, ca. 6 km fra Vestre Jakobselv og ca. 12,5 til Vadsø sentrum. Området omfatter massetaket og adkomstveg.

Figur 1 Oversiktskart. Planavgrensning slik det ble varslet er vist med sort, stiplet strek. Kilde: NVE Atlas.

2.2 Planavgrensning
Varslet planavgrensning er på ca. 295 daa. Planområdets avgrensning med hovedprinsipper er
vist i figur 1 og figur 2. Avgrensningen ligger inntil naboeiendommer og følger ellers eksisterende
massetak og adkomst.

2.3 Tilstand og bruk

Massetaket er i drift i dag. Planområdet består av en blanding av bearbeidet og naturlig terreng
(se figurene under). Området ligger i foten av en ganske bratt fjellskråning og består av morenemasser. Massene er i forskjellige fraksjoner som sorteres og knuses på stedet. Produksjonen skal
foregå med mobilt utstyr og med rigg som ikke forutsetter utslipp til grunnen. Det ligger noen
eneboliger, fritidsboliger og gårdsbruk i nærheten av planområdet. Se ortofoto under.
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Figur 2 Ortofoto av området. Gul, stiplet strek markerer planområdet. Røde, heltrukne strek er eiendomsgrenser. Kilde: Kartverket, Geovekst, Vadsø kommune, OSM.

Figur 3 Bilde tatt på befaring av planområdet i 2014. Bilde: Rambøll
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2.4 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommer hvor FeFo har hjemmel. Se liste over berørte eiendommer og
naboeiendommer under.
Eiendommer innenfor planområdet
Matrikkelnr
Grunneier/Fester
6/1
Fefo
Naboeiendommer
Matrikkelnr
6/1/32
6/135
6/84
6/1/2
6/1/29
6/7
6/89
6/168
6/152
6/19
6/5
6/164
6/48
6/35

Grunneier/Fester
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Figur 4 Eiendomsforhold i området. Sort, stiplet strek markerer varslet planområdet. Kilde: Kartverket,
Geovekst, Vadsø kommune, OSM.
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3.

OVERORDNA FØRINGER

3.1 Statlige føringer
Følgende statlige føringer og regelverk vurderes å være særlig relevante for dette planarbeidet:
Lovverk og veiledere:
Grunnlaget for utarbeidelse og vedtak av reguleringsplanen er lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 (heretter benevnt pbl.).
Planlegging og regulering i det aktuelle området berører i tillegg en rekke andre lover som inneholder regelverk for arealbruk og tiltak på land og i sjø, herunder blant annet:
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 M. fl.
Annet
o
o
o
o

Temaveileder: Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter pbl.
Direktoratet for mineralforvaltning (DirMin): Driftsplanveileder
Sametingets planveileder
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019)
Dokumentet «nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» utarbeides av regjeringen hvert fjerde år. Dokumentet formidler den nasjonale prioriterte politikken, slik at planleggingen i fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i hele landet. Dokumentet skal følges opp i planlegging etter plan- og bygningsloven.
De nasjonale forventningene fordeler seg på fire deltemaer:
o Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
o Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
o Bærekraftig areal- og transportutvikling
o Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve
Nasjonale miljømål:
Norges 23 mål for miljøet er fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima, og polarområdene. De nasjonale miljømålene skal si noe om hva
Norge ønsker å oppnå på hvert område, og hva som er ønsket tilstand for miljøet i Norge.
FNs bærekraftsmål
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig
at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.
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Figur 5 FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan fordelt over 17 målområder for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kilde: FN-Sambandet.

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

Regional planstrategi for Finnmark 2020-2023 (under utarbeidelse)
RUP 2014-2023 – Fremtidens Finnmark
Regional transportplan for Finnmark 2014-2023
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 Vadsø kommune.
Arealbruken i kommuneplanens arealdel framgår av kartutsnittet nedenunder. Arealbruken er
nærmere kommentert under.

Figur 6 Kommuneplanens arealdel, utsnitt. Planområdet som varsles er vist med tykk, rød strek.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan (arealdelen) markert som LNFR-område markert i
grønn farge og råstoffutvinning markert i lilla farge. Planområdet inkluderer ikke hele råstoffutvinningsområdet som er markert i lilla, da noe av dette er privat eiendom som ikke berøres av
massetaket.
Vadsø kommune har anbefalt oppstart av reguleringsplanarbeidet, jf. referat fra oppstartsmøtet
avholdt den 01.04.20 på Skype.
Kommuneplanens samfunnsdel for Vadsø fra 2012 har flere strategier for å styrke næringsutviklingen. Under målet om god infrastruktur og fysisk tilrettelegging trekkes følgende strategier som
særlig relevant for planarbeidet:
•
Vadsø kommune skal sørge for hensiktsmessige tomter og arealer for næringsvirksomhet
samt sørge for egnede planbestemmelser
•
Legge til rette for gode miljø- og klimamessige standarder og løsninger
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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 og utvidelse av produksjon av
masser som grus og pukkstein. Det skal også legges til rette for transport av disse massene, herunder eksisterende adkomstveg mot E75. Det gjøres vurderinger underveis i planprosessen om
denne vegen skal utbedres og da særlig avkjørsel mot E75.
Øvrige formål med reguleringsplan er blant annet:
o
o
o
o
o

Rettighet til grunn
Avklare miljøkrav knyttet til støy samt utslipp til luft og vann
Andre miljøtiltak
Istandsetting
Etterbruk

4.2 Arealformål
Arealformål som vil bli regulert er massetak, vegetasjonsskjerm/grønnstruktur, faresone og vegformål. Det vil også vurderes om det er behov for hensynssoner for kulturmiljø.

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

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Masseuttaket har i dag adkomst fra E75. Planarbeidet vil ta sikte på å regulere tilstrekkelig areal
for adkomst.
Det går en høyspentlinje på 66 kV 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
Massetak 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. Fylkesmannen har i sitt innspill i tidligere planprosess, anbefalt at kommunen stiller krav om at avsluttende uttaksområde reguleres til LNFR
etter at de er istandsatt.
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4.6 Kulturminner
I Riksantikvarens database «Askeladden» er det registrert noen automatisk freda kulturminner i
området. Varslet planområde kommer i berøringen med noen av disse, se figur under.
Det er gjennomført befaringer av Finnmark fylkeskommune og Sametinget i forbindelse med tidligere planprosess, som har kartlagt og vurdert hvorvidt det er flere kulturminner i området som
kan berøres av tiltaket. Sametinget hadde befaring av planområdet 17.06.15 og 23.10.15 og
Finnmark fylkeskommune i løpet av barmarksesongen 2015. I befaringsrapporten til Sametinget
informerer de om at et kulturminne er ansett som tapt (markert i gult område i figuren under) og
er fjernet fra kulturminnedatabasen. De andre kulturminnene er lagt inn i kulturminnedatabasen.
Sametinget informerer om at kulturminnene må innreguleres med hensynssone. De påpeker også
at et alternativ er å innskrenke området som er markert gult i figuren nedenfor, for å ivareta området. Dette er tatt i betraktning og området er ikke en del av det nye planområdet. Det er også
kommunisert med Sametinget i 2020 via telefon angående kulturminnene på området.

Figur 7 Utsnitt fra befaringsrapport fra Sametinget, som viser kulturminner i og i nærheten av planområdet.

Planområdet kan reduseres underveis i planprosessen, og det er mulig at ingen av kulturminnene
vil omfattes av planområdet. Det er vurdert at det ikke utløses krav om konsekvensutredning for
kulturminner, da man ikke vil komme i direkte berøring med de kjente kulturminnene og det vil
konfereres med kulturminnemyndighetene for å sikre disse med hensynssone/båndleggingssone,
dersom disse inkluderes i planområdet.
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Figur 8 Automatisk freda kulturminner er vist med symbolet rune R. Kilde: Askeladden.

11

4.7 Naturmangfold og landskap
Artskart og Naturbase viser at det er registrert truede arter (fugler) nært området som blant annet krykkje, brushane, sjøorre og hettemåke. Allikevel vurderes det at plantiltaket ikke vil ha vesentlig virkning for disse. Særlig krykkje, som ligger i/nært planområdet på østsiden, vurderes å
ikke utløse krav, da denne delen av plantiltaket i stor grad er ferdig utvunnet og aktiviteten
minskes. En liten del av planområdet er betegnet som rikmyr. Rikmyra er beskrevet med at den
er uten de helt spesielle artsregistreringene, men vurderes å ha lokal verdi. For å sikre dette området, vil det gjøres vurderinger underveis i planprosessen på om det skal legges en hensynssone
i plankartet eller om dette området skal tas ut av planområdet.

Figur 9 Registrert naturmangfold i området. Kilde: Artsdatabanken.

Figur 10 Rikmyra er markert i gult og planområdet med svart stiplet linje. Kilde: Miljøstatus.no

Kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangfold og naturtyper i området vurderes som relativt godt.
Tiltakets påvirkning på truede arter eller viktige naturtyper vurderes som liten. Samlet sett
12

vurderes det dermed som ikke nødvendig med konsekvensutredning eller befaring i felt for tema
naturmangfold eller landskap. Tiltakene i planen skal for øvrig vurderes etter naturmangfoldlovens kap. II som del av planforslaget.

4.8 Reindrift
For tema reindrift viser WMS fra Nibio.no sin database «Kilden» at området inngår i RBD 6
Várjjatnjárga / Varangerhalvøya sitt område.

Figur 11 Reindriftsinteresser ved planområdet. Kilde: Kilden/NIBIO

Nibio.no viser at planområdet ikke blir brukt til av RBD 6. Et stykke unna planområdet er området satt av til høstbeite og høstvinterbeite. Det er også områder som er satt av til flyttlei og
trekklei.
Virkninger for reindrift foreslås vurdert i planbeskrivelsen basert på kjent kunnskap og evt. etter
dialog med berørt reinbeitedistrikt.
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4.9 Landbruksinteresser

Figur 12. Arealinformasjon av området. Kartet viser bonitet (AR50) og dyrkbar jord (AR50). Kilde: nibio.no

Boniteten i planområdet er betegnet som snaumark, skrinn vegetasjon og skog som ikke har registrert bonitet. Figuren over viser også at det er lite dyrkbar jord i nærheten av planområdet.
Figuren under er et ortofoto av området, som viser at det er lite dyrkbar jord og at planområdet
består for det meste av snaumark med skrinn vegetasjon.
Tiltaket vil ikke bygge ned dyrkamark, men det vurderes likevel å kunne få vesentlig virkning for
landbruksdrifta i området. Landbruk skal derfor konsekvensutredes som en del av planarbeidet.

Figur 13 Ortofoto av området.
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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:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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
Støy
Støv
Etterbruk
Trafikksikkerhet
M.fl.

Tema som er særs viktig å se på i dette tiltaket er støv- og støyforurensing, ras og vannforurensning.
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.

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 er beskrevet i oppdatert
driftsplan.
I konsekvensutredningen skal planforslaget (alternativ 1) vurderes opp mot nullalternativet som
referansesituasjon.
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6.

UTREDNINGSBEHOV

6.1 Konsekvensutredninger
Metode
På bakgrunn av kjente data for området, samt prosessen knyttet til planarbeidet som ble gjort i
2014, vurderes det at behovet for konsekvensutredninger knytter seg til landbruk. Det vil bli en
forenklet konsekvensutredning i form av fagnotat for temaet. Datagrunnlaget vil basere seg på
offentlig databaser, herunder kartgrunnlag og ortofoto mv. i tillegg til kommunens landbrukskontor og berørte gårdbrukere.
Kunnskapsgrunnlag
Datagrunnlaget vurderes med bakgrunn i de overnevnte redegjørelser å være tilfredsstillende for
alle tema.

6.2 Tema som behandles i planbeskrivelsen

Tema som det vurderes naturlig å behandle gjennom ordinær planbeskrivelse (ikke KU) er blant
annet følgende (alfabetisk ordnet):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Barn og unges interesser
Byggeskikk og estetikk, stedsutvikling, universell utforming mm.
Folkehelse
Klimatilpasning/klimaendringer
Kulturminner-/miljø
Lokal næringsutvikling
Risiko- og sårbarhet, jf. kapittel 3.14 (oppsummering fra ROS-analysen)
Samiske interesser unntatt reindrift
Sosial infrastruktur og demografi
Teknisk infrastruktur, herunder vann, avløp, kommunikasjon og kraftforsyning.
Økonomi/gjennomføring
Konsesjonsplikt etter mineralloven og grensesnitt driftsplan/reguleringsplan
Reindrift
Naturmiljø
Friluftsliv

Kunnskapsgrunnlaget for disse tema utgjøres av offentlige databaser, innspill i planprosessen og
møter, samt lokalkunnskap hos utreder, utbygger og kommune.
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7.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Oppstartsmøte er gjennomført med kommunen på bakgrunn av innsendt planinitiativ.
Planprosessen er knyttet til to hovedfaser:
1) Utarbeidelse av planprogram og varslingsdokumenter.
2) Utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning.
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 av planprogrammet, og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid: Forslag til planprogram sendes på høring til offentlige myndigheter, lag/foreninger og
berørte grunneiere/naboer ved brev, samt legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks
uker. Parallelt med dette varsles oppstart av planarbeid. Oppstart av planarbeid/offentlig ettersyn av planprogram annonseres i Finnmarken og på Rambølls hjemmesider.
3. Fastsetting av planprogram: Etter høringsperioden fastsettes planprogrammet med endelig
virkning av kommunestyret. De som har gitt innspill får fastsatt planprogram tilsendt.

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.
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/endres før vedtak, ev. ny runde med høring/offentlig ettersyn.
5. Vedtak: Kommunestyret vedtar reguleringsplanen. Vedtaket kunngjøres med klagefrist.

7.3 Opplegg for medvirkning
1. Allmenn kunngjøring: Kunngjøring i Finnmarken og på Rambølls hjemmesider
2. Brev: Varsling per brev/epost til offentlige myndigheter, lag/foreninger og berørte grunneiere/naboer som også får tilsendt planprogram per brev/epost.
3. Høring og offentlig ettersyn: Planforslag med KU blir deretter sendt på høring til berørte parter og lagt ut på offentlig ettersyn i minimum seks uker
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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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktivitet
Varsel om oppstart og høring av planprogram (seks uker)
Fastsetting av planprogram (formannskapet)
Utarbeidelse av planforslag og konsekvensutredninger
Saksbehandling i kommunen
Høring/offentlig ettersyn (minimum seks uker)
Revisjon etter høring/offentlig ettersyn
Vedtak
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Tidsrom
Juni 2020
August 2020
Høst 2020
Høst/vinter 2020
Vinter 2020/2021
Vinter 2021
Vinter/vår 2021

