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Innsigelse ved offentlig ettersyn/ Innspill til varsel om reguleringsendring 
Kvalsberg steinbrudd i Karlsøy 

Fylkesmannen viser til ovennevnte sak med utsatt høringsfrist til 10. juni 2019 vedrørende vesentlige 
endringer i planbestemmelser. Endringene berører trafikkforhold/ kryssing av veg, endrede krav til 
frekvens for kontrollmåling/ utslipp til vann og helkontinuerlig drift av lasting/ lossing. Avstanden fra 
steinbruddet til nærmeste nabo er 163 m mot vest og ca. 10 m mot øst ifølge plankartet i 
Tromsatlas.  
 
I brevet fra Advokatkontoret Østgård av 27.05.19 og som dere har fått kopi av, er det kommet frem 
nye opplysninger i saken. 
 
På foreliggende grunnlag vurderer Fylkesmannen å reise innsigelse mot reguleringsendringene. 
 
Planbehandling 
Fylkesmannen fremholder at kommunen ikke har anledning til en forenklet behandling etter PBL § 
12-14. Lovgiverens intensjon med enklere saksbehandling gjelder kun ved endringer som ikke er 
«spesielt konfliktfulle», se Stortingsmeldingen s. 76 spalte 1 nest siste avsnitt. Fylkesmannen ber om 
en begrunnelse for valgt fremgangsmåte, da det som allment kjent foreligger en stor 
interessekonflikt i planområdet. 
 
Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-6/17 av 30.6.2017 - 
Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova s. 7-9 under Endringer i reglene 
for å endre eller oppheve reguleringsplan etter PBL § 12-14. Rundskrivet angir hvordan Prop.149 L 
2015-2016 Endringer i PBL skal praktiseres. 
 
Det fremgår av rundskrivet på s. 8 at naboprotester og merknader fra andre berørte myndigheter 
ikke nødvendigvis vil føre til at den enklere prosessen ikke kan benyttes, med mindre, at merknader 
fra berørte myndigheter har karakter av innsigelse.  
 
Vi ber kommunen om å redegjøre om det foreligger dispensasjon utover planen. Feiring AS må 
forholde seg til driftsplanen som ble vedtatt i 2015 inntil den nye planen er vedtatt. Utvidet drift er 
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ikke tillatt. Vi viser for øvrig til vår opphevelse av vedtatt dispensasjon for utvidede lastetider av 
10.12.18, saksnummer 18/5046, som bare gjaldt for tidsrommet 01.10-18-30.11.18 unntatt i 
tidsrommet fredager etter kl. 23 til søndager kl. 16.  
 
Saksbehandlingsfeil 
Inhabilitet  
Det har formodningen for seg at steinbruddet er hovednæringen til kommunen. Kommunen bør ta 
stillingen til habiliteten evt. oppnevne settekommune til å endre reguleringsbestemmelsene. 
 
Offentlig høring 
Et planvedtak uten offentlig høring iht. PBL § 12-14, 1. ledd vil reise spørsmål om ugyldighet, jf. fvl. § 
41. Uttalelsesrett i PBL 12-14, 3. ledd skal sikre at saken er opplyst så godt som mulig før vedtaket 
treffes jf. forvaltningsloven § 17. 
 
Manglende KU-utredning 
Fylkesmannen etterlyser en KU-utredning. Vi viser til KU-forskriften Vedlegg nr. 13 hvoretter 
utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få vesentlige virkninger, 
skal vurderes nærmere. Temaer som bør utredes er støy, støv, utslipp til vann, folkehelse og ikke 
minst samsfunnsikkerhet med tanke på manglende omlegging av høyspentmaster/ 
høyspenningsluftlinjer og sikring av bruddkant rundt planområdet.  
 
Manglende KU-utredning og planprogram herunder at dette ikke følges opp, gir grunnlag for å 
vurdere innsigelse. Vi viser til Klima- og Miljødepartementets Rundskriv T-2/16 Nasjonale og 
vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens 
innsigelsespraksis, av 09.01.17, s. 2. 
 
Reindrift/ manglende sikring av bruddkanter 
De foreslåtte reguleringsendringene avviker vesentlig fra de vedtatte bestemmelsene punkt IV pkt. 
1,1 bokstav f. I følge nye opplysninger i saken fra Advokatkontoret Østgård av 27.05.19 er det ikke 
etablert gjerder for å sikre bruddkant eller hindre dyr å komme inn på området.  
 
Det er heller ikke etablert voller med høyde på ca. 4 m over omkringliggende terreng og vei ved bruk 
av avdekningsmasser fra stedet, jf. bestemmelsene punkt IV pkt. 3.2. 
  
Vi ber kommunen om å begrunne hvorfor dette ikke ble gjort før oppstart.  
 
Utslipp til vann 
De foreslåtte reguleringsendringene avviker vesentlig fra de vedtatte bestemmelsene punkt pkt.1.1. 
IV 1.1 og 3 V bokstav d. Frekvensen fra prøvetaking foreslås redusert fra 1 gang pr måned til 1 gang pr 
år. Også omfanget av prøvetaking er redusert fra å omfatte etablerte målestasjoner ved utsatte 
brønner og inn- og avløp fra sedimentbasseng til å bare omfatte utløp av sedimentbasseng.  
 
I følge nye opplysninger i saken fra Advokatkontoret Østgård av 27.05.19 er det ikke etablert et 
fungerende sedimentbasseng. Vann og slam går direkte i havet. 
 
Fylkesmannen ber om kopi av vedlikeholdsprogrammet.  
 
 
Vannforskriften  
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Fylkesmannen slår hardt ned på/ reagerer sterkt på at kommunen velger å la være å sikre vannmiljø, 
samt vanntilførsel, som for så vidt er også forutsetning for å unngå støvflukt.  
 
Vi viser til Rundskriv T-2/16 pkt. 3.7 om Vannmiljøkvalitet, som isolert sett utløser plikt for 
Fylkesmannen å vurdere innsigelse når ny aktivitet og inngrep i strid med miljømålene vil komme i 
konflikt med kravene i vannforskriften § 12.  
 
Støv 
Støvsituasjonen er fortsatt ikke tilfredsstillende. Støvnedfallet skal planlegges og utføres av en 
uavhengig konsulent, jf. forurensningsforskriften § 30-9. 
 
Støy 
De foreslåtte reguleringsendringene avviker vesentlig fra de vedtatte bestemmelsene punkt 3 V 
bokstav a hvoretter det foreslås helkontinuerlig drift i et pukkverk. Fylkesmannen har ikke hørt om 
tilsvarende planbestemmelser nært et boligområde, jf. Forurensningsloven § 30-7. 
 
Forurensning av grunn 
De foreslåtte reguleringsendringene avviker vesentlig fra de vedtatte bestemmelsene punkt 3 V 
bokstav e. Fylkesmannen slår hardt ned på på at kommunen velger å la være å sikre vannmiljø, samt 
vanntilførsel, som for så vidt er også forutsetning for å unngå støvflukt. En helkontinuerlig drift vil 
derfor føre til vesentlig miljøforringelse med fare for uopprettelig skade, herunder i 
drikkevannskilder.  
 
Vi viser til Rundskriv T-2/16 pkt. 3.3, strekpunkt 1 og 3 om Forurenset grunn «at det ut i fra annen 
informasjon er grunn til å tro at det er vesentlig grunnforurensningsproblematikk knyttet til området», og 
«det legges opp til ny arealbruk i områder med forurenset grunn uten at det er gjennomført miljøtekniske 
undersøkelser og en risikovurdering».  
 
Samfunnssikkerhet 
Advokatkontoret Østgård opplyser at det har gått 2 år uten at høyspentlinjen er lagt om, jf. punkt VI 
e. Vi ber kommunen å gi rask tilbakemelding på hvorfor dette ikke er gjort.  
 
EL-tilsynsloven 
Vi viser til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg av 20.12.2005 nr. 1626 med veileder publisert 
januar 2006 om linjebefaring § 6. Luftlinjer skal befares i nødvendig utstrekning for å kontrollere at 
de er i forskriftsmessig stand. Etter sakens opplysninger bør tilsynsmyndigheten, Det Lokale EL-
tilsynet på vegne av DSB utføre en linjebefaring over planområdet jf. Forskriften kapittel 10.  
 
Fylkesmannen påpeker at enhver endring skal tilfredsstille kravene til samfunnssikkerhet og risiko- 
og sårbarhetsanalyse i PBL § 4-3. Analysen skal gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av 
liv, helse, miljø og viktig infrastruktur, materiell verdier mv. Vi viser til DSBs veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging utgitt april 2017 som angir Metode for risiko- og 
sårbarhetsanalyse i planleggingen. 
 
Sluttmerknader 
Planen inngår i Fylkesmannens samordningsoppgave. Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt til å 
samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter. 
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Plan og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken 
innen sitt geografiske område forutsatt at dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med 
retningslinjer som er gitt av nasjonale og regionale myndigheter. Vi viser for øvrig til:  
 
 Retningslinjer for bruk av innsigelse og klage på kommunal arealdisponering som dere finner på  

våre hjemmesider 
 Kommuneplanens arealdel for Karlsøy kommune  
 
 
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen. 
Ved henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2019/5415. 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Kristian Rønningen 
seksjonsleder plan 
Justis- og kommunalavdelingen 
 

  
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator for areal  
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