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Vikna - Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsplan Ryem steinbrudd
Vi viser til oversendelse datert 25.4.2026
Det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid med sikte på utvidelse av Ryem
steinbrudd. Det ønskes også uttalelse til vedlagt planprogram.
Gjeldende reguleringsplan for steinbruddet er fra 2006 og det foreslås nå en vesentlig
utvidelse av steinbruddet.
Planfaglig uttalelse
Slik det er utformet er foreslått planprogram lite styrende for forestående planarbeid.
Planprogrammet burde beskrevet nærmere opplegget for prosess/medvirkning og det burde
gått fram hvilke tema/utredninger mm. som skal inngå for å belyse problemstillinger og
interesser i området.
Konsekvensene av planer skal iht. plan- og bygningsloven framgå av planframlegget, enten i
planbeskrivelse eller i egen konsekvensutredning. Det skal også utarbeides en driftsplan for
uttaket som skal godkjennes av Direktoratet for Mineralforvaltning i etterhånd. Vi vil anbefale
at forslaget til driftsplan utarbeides parallelt med reguleringsplanen og at den ligges som
vedlegg ved høring/off. ettersyn av planforslaget. Dette vil belyse konsekvenser av uttaket,
terrenginngrep, driftsopplegg, etappevis uttak og istandsetting/reetablering og samlet gi
dette et godt hørings- og behandlingsgrunnlag.
Det bør legges særlig vekt på landskapsmessig innpassing og avslutning/reetablering
underveis og ved endt uttak. Vi har ingen øvrige merknader og avventer nærmere
vurderinger til framlegg av høringsforslag.
Kulturminnefaglig uttalelse
I forbindelse med oppstart for reguleringsplan for Ryem steinbrudd, Vikna, har vi behov for å
gjennomføre en arkeologisk registrering av planområdet for å undersøke om planen kommer
i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. Lov om kulturminner (kml) § 8 fjerde ledd.
Det er tiltakshaver som skal dekke utgiftene i forbindelse med registreringene, jf. kml § 10.
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Innenfor plangrensen til det omsøkte tiltaket ligger et delvis skadet kulturminne med Id nr:
59638 i kulturminnedatabasen Askeladden. Det vil i forbindelse med reguleringsplanen være
behov for å gjennomføre en tilstandsvurdering og kontrollinnmåling av denne, samt
gjennomføre en overflateregistrering i den resterende del av planområdet. Innenfor
planområdet har det også tidligere ligget et automatisk fredet kulturminne med Id nr. 57778.
Dette er tapt.
Er det automatisk freda kulturminner i planområdet, må disse enten legges inn som
hensynssone d) i planen eller man må vurdere å endre planen for å unngå konflikt med
disse. Eventuelt kan det vurderes å søke dispensasjon fra fredningen. Dersom det er aktuelt
med slik søknad, vil planen oversendes Riksantikvaren som vil ta stilling til dette.
Under registreringene er det aktuelt å bruke følgende metode:
 overflateregistreringer (arkeologer går over området til fots, og vi påviser og ev.
kartfester kulturminner som er synlige på overflaten)
Er det automatisk freda kulturminner i planområdet, må disse enten legges inn som
hensynssone d) i planen eller man kan vurdere om det er aktuelt å søke dispensasjon fra
fredningen. Dersom det er aktuelt med dispensasjon, vil planen oversendes Riksantikvaren
som vil ta stilling til dette spørsmålet.
Vi ber tiltakshaver kontakte oss for å få utarbeidet budsjett og dato for registreringene. Vi
gjennomfører ikke registreringen før vi har fått aksept på budsjettet.
Tiltaket kan ikke godkjennes eller startes opp før vår endelige kulturminnefaglige uttalelse
foreligger.
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