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Svar - Reguleringsendring Kvalsberg steinbrudd – planid. 201503 - Høring og offentlig 

ettersyn 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 09.04.2019, med høringsfrist 31.05.2019. 

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 

vegne av våre ulike fagetater. 

 

Bakgrunn: 

Planendringene består kun av endring i bestemmelser. Endringene berører 

trafikkforhold/kryssing av veg, endrede krav til frekvens for kontrollmåling/utslipp til vann, 

samt at lasting/lossing tillates lørdag, søndag, helligdager og natt. Steinbruddet er lokalisert 

sør på Vannøya, og ved søk på kart finner vi at nærmeste bebyggelse er hhv. ca 250 m mot øst 

og  6-700 m mot vest. Vi er ikke kjent med om dette er boliger eller fritidsbebyggelse. 

 

Uttalelse: 

Jamfør plan- og bygningslovens § 12-14, 1. ledd, gjelder samme bestemmelser for endring av 

plan som ved utarbeiding av plan. Dette innbefatter krav i lovens § 4-2, 1. ledd. Vi savner en 

redegjørelse for virkninger av planendringene. Spesielt gjelder dette ev. støybelastning for 

naboer som følge av at lossing/lasting skal kunne foregå når som helst. Også begrunnelsen om 

å redusere frekvens for kontrollmålinger kunne vært bedre redegjort for. 

 

Jamfør fylkeskommunens ansvarsområder reiser vi ikke innsigelse til endringsforslaget, og 

har ingen øvrige merknader. Vi anmoder planmyndigheten om å påse at saken er tilstrekkelig 

opplyst før vedtak fattes. Kulturminnevernet har ingen merknader til saken. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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