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Karlsøy Kommune  

Jeg viser til «Forslag reguleringsendring Kvalsberg steinbrudd, planid. 201503 - 1.» 
og har følgende foreløpige kommentarer til punkt 3. og 4. i forslaget. 

Pkt 3. 
Her foreslås det en endring av reguleringsplanen for Kvalsberget steinbrudd, som 
innebærer en utvidelse av driftstidene for lasting og lossing. Av oss som er beboere i 
Kvalshausvik, oppfattes ikke en endring av laste- og lossetider som en «mindre 
vesentlig» endring. Med henvisning til pbl §12-14, betyr dette at §12-8, §12-9 og 
§12-10 kommer til anvendelse. For naboer til steinbruddet er det viktig at en ny 
konsekvensutredning blir foretatt, spesielt med hensyn til støy. Ifølge 
forurensingsforskriftens §5-12 er anleggseier ansvarlig for å gjennomføre kartlegging 
av støy fra sine anlegg. Jeg viser til vedlegg 1 i forskriften, med spesiell 
oppmerksomhet til punkt 3. Kvalshausvik er et stille område på landet og støyen har 
impulskarakter, så det vil være en fordel å bruke særlige støyindikatorer og 
tilhørende grenseverdier. For uttømmende ordlyd, se forskriften. 
 
Pkt 4. 
Det foreslås en begrensing av kontroll av mulig forurensing til vann. Med Feiring 
Nord AS’ avslappede holdning til pålegg fra kontrollinstanser, er det ikke å anbefale 
lettelser i utslippskontroll. Jeg viser til brev med ref. 2017/2995-15, Avslutning av 
tilsyn ved Feiring Nord AS, Avvik 1, For uttømmende ordlyd, se brev. Dette avviket er 
ennå ikke utbedret av Feiring Nord AS. Vi etterspør etterkontroll fra Karlsøy 
Kommune, så dette kan bli påtalt og utbedret. 
 
Jeg vil også henvise til Lovkommentar til plan- og bygningsloven, sitat: Fylkesmannen 
skal påse at kommunene oppfyller plikten til planlegging etter loven. Regional 
planmyndighet skal veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. Sitat 
slutt. Kommunene skal etter § 3–2 ha tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-3-oppgaver-og-myndighet-i-planl/-3-2-ansvar-og-bistand-i-planleggingen/id556747/
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for utarbeiding av egne planforslag. Hvis Karlsøy Kommune mangler denne 
kompetansen, skal Fylkeskommunen veilede og bistå etter loven. Det har vært en 
del haltende saksbehandling underveis i prosjekt Kvalsberget steinbrudd. Vi håper 
dere får bistand fra regional planmyndighet, slik at dette ikke fortsetter. 

Med vennlig hilsen 

Naboer 
Eirik Karlsen og June Johansen


