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Reguleringsendring Kvalsberg steinbrudd – planid. 201503 – Høring og 

offentlig ettersyn 

Formannskapet i Karlsøy kommune har i møte 27.03.2019 gjort følgende vedtak, sak 45/2019:  

 
Karlsøy kommune starter en omreguleringsprosess for reguleringsplan Kvalsberg 

steinbrudd, planid. 201503, med høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-14. Planendringen omfatter kun endring i reguleringsbestemmelsene. 

 

Endringsforslagene framgår av vedlagte forslag, merket med rød skrift. De vesentlige endringene 

er: 

- Under kap. III: En presisering med hensyn til sikringssoner. 

- Under kap. IV, punkt 2.1 i): Korrigering med ny tekst:  
«Det tillates kryssing av fylkesvegen med vekter og dimensjoner i henhold til vegens bruks-

klassifisering og i henhold til Forskrift om bruk av kjøretøy, kapittel 5: vekt og dimensjoner. 

Planer for eventuell utbedring av dekkeskader, forsterkning, vedlikehold  

og trafikksikkerhetstiltak m.m. skal forelegges og godkjennes av Statens vegvesen.» 

- Under kap. V a) (tabell): Det tillates lasting og lossing lørdager, søndager/helligdager og 

natt (kl. 23-07). 

- Under kap. V d) om overvåking med hensyn til utslipp til vann. Endring i frekvens for 

prøvetaking, samt at krav til beredskapsplan og tiltaksplan utgår. 

 

Forslagsstiller er Feiring Nord AS som har driftsavtale i steinbruddet. 

 

Begrunnelser for endringsforslagene: 
 

Operatøren har meldt inn behov for justering av driftstidene i forhold til lasting og lossing. Juste-

ringen begrunnes med mulighetene for å kunne laste skipene når de ankommer og for at de skulle 

losse lasten sin hos mottaker uten ekstra liggetid. Skipene er veldig avhengig av værforhold, og det er 

vanskelig å forutse deres ankomst. Dagens begrensninger gjør at Feiring ikke er konkurransedyktige 

på pris, fordi de må inkludere ekstra fraktpris på grunn av ventetid.  
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De ønsker samtidig å redusere kravene til kontrollmålinger mht. utslipp til vann, både utfra den erfa-

ring de har innhentet så langt og for at de skal samsvare mer med kravene i forurensningsforskriften.    

 

De to første strekpunktene er framkommet i dialog med Statens vegvesen, og er ei presisering og for-

bedring av opprinnelige bestemmelser rundt trafikkforholdene mht. kryssing av fylkesveien.  

 

 

Høringsfrist: 31. mai 2019. 

 

 

Videre behandling: 

Etter fristens utløp vil forslag til reguleringsendring med merknader og eventuelle innsigelser 

legges fram for formannskapet til merknadsbehandling. Hvis formannskapet anbefaler et endelig 

forslag, går reguleringsendringen til kommunestyret for endelig vedtak. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Karlsøy kommune 

 

May-Jorunn Corneliussen 

Avdelingsleder 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg: 

1 Forslag til endringer i reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Kvalsberget 

steinbrudd 

 

 

 
              


