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Planens mål 
og hensikt 

Tiltakshavers mål og hensikt: 

Område for råstoffutvinning, steinbrudd, i kommunedelplan Hemnesberget har krav om 
reguleringsplan og driftsplan. Denne detaljreguleringen skal oppfylle dette kravet og legge 
til rette for langsiktig drift av steinbruddet. Det er utsikt til at bruddet blir drevet sporadisk 
når det er behov for stein. 

Planstatus i 
området 

Overordnet plan: Kommunedelplan Hemnesberget vedtatt november 2001. 
Områderegulering: Ingen. 
Planhistorikk:  Området har ikke hatt annen plan enn kommunedelplanen. 
Konsekvensutredning (KU): Nei. 

Om 
planområdet 

Beliggenhet: Området ligger nordøst på gnr. 65 bnr. 1, Hemnes prestegård, helt nord på 
Hemneshalvøya. Steinbruddet kan komme inntil 100 meter fra nærmeste bolig og 40 meter 
fra kommunale gang- og sykkelveg mellom Hemnesberget sentrum og Juvika. 
Bruddområdet er vendt mot skipsleia på Ranfjorden. Atkomst til bruddet vil skje fra 
Rotbakkvegen som er en lite trafikkert samleveg for boligområdet i Juvika. Av de 43 som 
er definert som berørte, er det 22 boenheter og 3 fritidseiendommer. 

Natur- og klimaforhold:  På store deler av området faller terrenget bratt ned mot fjorden. 
Terrenget flater ut øverst. Vegetasjonen er dominert av småvokst og tynn blandingsskog på 
skrint jordsmonn. Skogen blir tettere mot øst. Området ligger i le for de fleste værtyper. 

Dagens bruk og trafikk: I forbindelse med moloen på Hemnesberget ble det tatt ut i 
underkant av 50 000 m3 fast fjell i området. Siden den gang er det tatt ut mindre parti med 
stein og det lagres pukk tatt i land fra båt. Området er sikret med gjerde og bom. 

Historie og kulturminner:  Området kan betegnes som historieløst og uten kulturminner. 

Barn og unges interesser: Det er ikke registrert at området brukes av barn og unge og 
deres interesse vil være knyttet til sikring. 

Friluftsliv:  Det er ikke registrert at området brukes til friluftsliv på annen måte enn at 
fritidsbåter passerer på fjorden. 

Vannforvaltning:  Området drenerer direkte til delområdet Nord-Rana i Vannområde 
Ranfjorden. Fjorden er som helhet, kjennetegnet av avsetning av tungmetaller, men i 
planområdet som er vest i delområdet, er påvirkningen liten. 

Grunnforhold:  Fast fjell. 

Biologisk mangfold: Det er ikke gjort spesielle registreringer i området, men i de generelle 
registreringene er det ikke anmerket spesielle funn. Det skrinne jordsmonnet gjør det lite 
sannsynlig at det er artsrikt, men en må anta at skogen gir tilhold for fugler. 
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Innspill Liv S. Lande og Ove J. Karlsen: "La oss få saken på stell slik at vi beboere vet hva som i 
fremtiden eventuelt kan skje med nordområdet.  .. Tre ønsker: 1) Rotbakkvegen må 
oppgraderes til en industriveg for tungtransport. 2) ... to gangfelt ... skiltes med gangfelt. 3) 
Kommunen må umiddelbart påta seg arbeidet med å vedlikeholde/reparere på 
eiendommene dersom sprengningsarbeid skulle medføre skade." 

Stein Erik og Tove Lande: ".. syns vi at det er meget betenkelig at kommunen i det hele tatt 
vil etablere en slik industri så nært boligområde. 1) støy og rystelser i forbindelse med 
sprengning og lastebilkjøring 2) Mye industritrafikk med gang- og sykkelvei som barn og 
voksne bruker 3) vil det bli mye mindre attraktivt å bosette seg 4) stor verdiforringelse av 
hus og eiendommer. 

Sametinget: Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det 
er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredet samisk kulturminne. 

Gunnar Stensen og Eva Sørensen: "Som en av de nærmeste beboerne ... har allerede fått en 
forsmak. Vi har opplevd 1) sjenerende støy og støv 2) kraftige rystelser og vibrasjoner i 
boligen når tunge lastebiler kjørte 3) kraftige rystelser og trykk i boligen ved sprengning. 
Vi stiller oss spørsmål om hva som kan skje med boligens grunnmur og vinduer. .. Det er 
med uro og stor skepsis vi ser at det meldes oppstart av planarbeid.. 

Reindriftsforvaltningen har ingen merknader. 

Nordland fylkeskommune: Ber om at sikkerhet og estetikk vektlegges. Om mulig bør areal 
tilbakeføres og beplantes og planen bør inneholde en avslutningsplan. Ingen 
kulturminnefaglige merknader. 

Fylkesmannen i Nordland: Fylkesmannen ser det .. som meste hensiktsmessig at det i 
reguleringsbestemmelsene settes krav som ivaretar hensynet til miljø når det gjelder støy, 
støvutslipp og krav til driftstid, og eventuelt avrenning fra området. Slike krav i reguler-
ingsbestemmelsene vil kunne erstatte utslippstillatelse etter forurensningsloven ... Det må 
utarbeides støyberegninger som viser støysoner og støynivå ved berørte boliger og 
fritidseiendommer. Nødvendige støyskjermingstiltak for å sikre overholdelse av 
støygrensene må fremgå og implementeres i planen." .. Det gis ellers konkrete innspill til 
driftstid, støydempende tiltak og immisjonsgrense for støy. .. Det vil "være nødvendig å 
utarbeide ROS-analyse for å skaffe seg dekkende oversikt over aktuelle faremomenter." 

Om utkastet 
til plan 

Avgrensning: Planområdet omfatter hele området M i kommunedelplan Hemnesberget. 
Selve bruddområdet omfatter imidlertid bare halvparten av dette, ca. 25 dekar fra kote 50 
og nedover. Restarealet får ulike funksjoner, men skal særlig tjene til å skjerme bruddet. 

Terrengbehandling: Drift av bruddet krever en driftskonsesjon fra Direktoratet for 
mineralforvaltning som vil gi mer detaljerte anvisninger for uttaket. Det er imidlertid 
normalt at et slikt brudd sprenges ut i paller med høyde på 15 m. Det betyr at bruddet får 
tre produksjonsnivå, om lag på kotene 35, 20 og 5. I avslutningen skal dette deles opp i 
terrasser med høyde på for eksempel 7,5 m og bredde ned til 5,0 m. Transportvegene til de 
ulike nivåene vil "perforere" skogbeltet mellom bruddet og boligene, men vegene vil gå på 
skrå og det er viktig at skogen bevares. 

Forurensning: Det er foreslått bestemmelser om utslipp av støy, støv og forurenset vann. 
Intensjonen er at bestemmelsene skal erstatte konsesjon etter forurensningsloven. 

En støykartlegging som forutsetter boring i 12 uker á 40 timer per år viser at de to 
nærmeste boligene ligger på rød strek, dvs. at belastningen er 60 dBA (Lden). For å redusere 
disse boligenes støybelastning til under 50 dBA kreves en voll i høyde 8-10 meter. Dette 
gjelder boring på den øverste pallen. 

Drift nedover i bruddet får støyskjerming av bruddveggene og det er derfor avgjørende 
hvor lang tid det vil ta å bore ut den øverste pallen. En beregning sier at en boretid på over 
to uker er svært lite sannsynlig. Dette er basert på at pallen er 10 000 m2 med 75 000 m3 
fast fjell. Med et standard boremønster blir det 1.670 boremeter, som i gunstigste fall kan  
bores på fem skift.   
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Dette gjelder et uttak som gir minst 120 000 m3 sprengt eller knust stein. Kommunens eget 
forbruk er stipulert til 10 000 m3 per år. I tillegg vil det være en viss privat etterspørsel som 
er vanskelig å forutse. Alt i alt er det altså svært lite sannsynlig at hele den øverste pallen 
blir boret ut i løpet av ett år. 

På denne bakgrunn er støyemisjonen beregnet og det viser at en vanlig borhammer med 10 
prosent støydemping kan bore i to uker uten at de nærmeste boligene utsettes for mer støy 
enn lov og forskrift tillater. Konklusjonen er dermed at det er fullt mulig å drive Juvika 
steinbrudd innenfor de rammene som er gitt for støyutslipp i T-1442. 

En støyvoll vil ha svært begrenset virkning hvis den ikke er 8-10 meter høy. Men en slik 
støyvoll er ikke nødvendig hvis borhammeren har støydemping og boretiden begrenser seg 
til under to uker per år. Sannsynligheten for at boring vil foregå i mer enn to uker per år er 
svært liten og vil ikke vært tillatt etter bestemmelsene. Etter hvert som bruddet drives vil 
bruddveggene danne støyskjerm og støyutslippet avtar. 

Trafikk/atkomst:  Trafikken til og fra steinbruddet vil følge Rotbakkvegen og passere 
kryssene til Nordvegen og Nordsivegen (gang- og sykkelveg til Hemnesberget sentrum). 
Driften vil kreve en ny atkomst mellom bruddet og Rotbakkvegen, men hovedtrekkene i 
trafikkbildet vil ikke endres. Skog skal ikke redusere trafikksikkerheten, men det er viktig 
at skogen bevares og utgjør en naturlig skjerm både for støy og innsyn. 

El- og teletilførsel: Hovedaktiviteten i bruddet er uavhengig av strømtilførsel. Ved bruk av 
knuse- og solleverk kan eventuell framføring av strøm vil trolig skje med jordkabel og 
inngrepet blir lite. 

Arealbruksformålene: Alt areal utenom bruddet med havn og atkomst har LNFR-formål. 
Det arealet der det må anlegges transportveg er gitt kombinasjonsformålet 'LNFR/ annen 
veggrunn tekniske anlegg'. Her kan også avdekningsmasse lagres. 

Risiko og 
sårbarhet 

Sjekkliste ROS: Sjekklisten avdekker risiko knyttet til utslipp av støy, støv og rystelser 
eller sprut fra fjellsprengning herunder til skipslei og mulig skade på sjøkabel. 

Rystelser og sprut: Skader fra rystelser og sprut som følge av fjellsprengning, vil være ei 
forsikringssak og reguleres ikke av plan- og bygningsloven. Det har ikke vært meldt inn 
slike skader i forbindelse med den fjellsprengningen som har vært utført. Risikoen øker 
imidlertid når avstanden til bolighusene avtar, og det vil være opp til tiltakshaver å sikre 
seg mot skader. Ett tiltak kan være å redusere sprengstoffmengden per tenningsintervall. 
Generelt er det viktig å dokumentere situasjonen før sprengning slik at behandling av 
skader blir trygg og forutsigelig. 

Skipslei og sjøkabel: Risikoen for sprut ut i sjøen er særlig til stede når det bratte terrenget 
mot sjøen skal sprenges ut. Horisontalavstanden fra bruddet til både sjøkabelen og leia som 
brukes av lastebåter til og fra Mo i Rana havn, vil være om lag 600 meter og risiko for 
skade på sjøkabel eller skip er svært liten på denne avstanden. Fartøyene er lett synlige og 
kan overvåkes fra land. Fritidsbåter og andre små båter kan imidlertid bevege seg nær land 
og kan da være vanskeligere å oppdage. Hvis tiltakshaver ikke finner en utkikkspunkt som 
gir tilstrekkelig innsyn kan det være aktuelt å vokte området fra båt. Risikoen vil avta etter 
hvert som aktiviteten blir kapslet inn av bruddkanten. 

Brann og redning: Håndtering av sprengstoff har lav risiko for at uønskete hendelser 
skjer, men skaden kan bli svært stor hvis det skjer. All behandling av sprengstoff skal 
gjøres av sertifisert personell og det er krav om gode rutiner. Den totale risikoen tilknyttet 
håndtering av sprengstoff er derfor tradisjonelt lav. 

Trafikksikkerhet:  Rotbakkvegen som blir transportvegen ut av bruddet, er en samleveg 
uten boligavkjørsler. Slik sett er vegen forberedt for denne transporten, men det kan reises 
spørsmål om vegen er dimensjonert for dette når det gjelder bæreevne og bredde. Det er 
ikke utsikt til at transport av stein på veg blir så omfattende at dette blir noe problem. Det 
er ikke kommet merknader fra vegmyndigheten om dette. 
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Diskusjon og 
konklusjoner 

Konfliktfylte bruksformål:  Etter de innspillene som er kommet, ligger konfliktpotensialet 
i rystelser og støy fra sprengning og transport og til en viss grad i trafikksikkerheten. Dette 
er drøftet ovenfor og planlegger mener tryggheten er tilfredsstillende. Hvis det skal gjøres 
tiltak på vegen for å øke tryggheten vil det kunne gjøres av vegmyndigheten uavhengig av 
denne planen. 

Økonomiske 
konsekvenser 
for 
kommunen 

Planen har i seg sjøl ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Kommunal drift av 
steinbruddet vil imidlertid ha konsekvenser med hensyn til investering i areal, ressurs og 
opplegget for drifta. Ved kommunal drift bør bruddet være sjølfinansierende og gi 
reduserte kostnader for anskaffelse av steinmasse til investering og drift. 

Første gangs 
behandling 

Vedtak i TMU -sak 8/11: "Utkast til detaljregulering for Juvika steinbrudd legges ut til 
offentlig ettersyn." Offentlig ettersyn i perioden 22. mars - 3. mai 2011. 

Merknads-
behandling 

Kystverket:  "..har ut fra havne- og farvannsmessige hensyn ingen spesielle merknader til 
reguleringsplanforslaget som foreligger ... Dersom en planlagt utbygging ... innebærer faste 
installasjoner som skal anlegges på sjøgrunn, bør man gjøre grunn- eller andre 
undersøkelser... alle inngrep i sjøområder ... vil måtte gjennomgå særskilt behandling i 
forhold til havne- og farvannsloven..." 

Kommentar:  Kommunen tar dette til orientering. I dette tilfellet er det kjent av 
sjøbunnen utenfor steinbruddet bare er fast fjell. 

Direktoratet for mineralforvaltning:  ... "Vi minner om at det er tiltakshaver/driver på 
området som vil være ansvarlig for å søke om driftskonsesjon hos direktoratet. I 
forbindelse med søknad om konsesjon skal det også framlegges forslag til driftsplan. ... 
Bruddet må sies å ligge svært nær bebyggelse og driver på området vil etter vår vurdering 
få en stor utfordring med å iverksette avbøtende tiltak for å holde seg innenfor gitte krav 
med hensyn til støy og støv..." 

Kommentar:  Kommunen tar dette til etterretning. Det er allerede tatt ut betydelige 
menger stein i bruddet uten at konfliktene har vært særlig store. Når bruddet utvides vil 
uttaket komme høyere og i perioder vil det komme nærmere bebyggelsen. Dette er 
utfordrende, men vår utredning har konkludert med at drift vil være fullt forsvarlig og 
innenfor de rammene som er gitt i lov og forskrift. 

Diskusjon og 
konklusjoner 

Administrasjonen ser ikke behov for å drøfte planutkastet ut over de kommentarene som er 
gitt ovenfor. Planen anbefales vedtatt. 

Andre gangs 
behandling 

Vedtak i KST-sak 85/13: Utkast til detaljregulering for Juvika steinbrudd vedtas i henhold 
til plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 12-3. 

  

 


