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Uttalelse
til varsel
om oppstart
for utvidelse
av Ryem steinbrudd

L152

av Reguleringsplan
Vikna kommune

dato:

25.04.2016

og høring

av planprogram

Vi viser til oversendelse
av 25.04.16
med varsel om oppstart av reguleringsplan
planprogram
for utvidelse av Ryem steinbrudd
i Vikna. Gjeldende reguleringsplan
steinbrudd
(2006) erstattes av ny plan.

og
Ryem

Planområdets størrelse er ca 260 daa som vist på kart. Dette er en utvidelse av
planområdet
på ca 120 daa i forhold til gjeldende
reguleringsplan.
Det opplyses at
planområdets
avgrensning
ved planoppstart
er foreslått
etter innspill fra Vikna kommune
(oppstartsmøte
8.12.2015).
Endelig planavgrensning
vil bli fastsatt under
reguleringsplanarbeidet.
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning,
men det er
utarbeidet
et enkelt planprogram.
Konsekvensene
av planen skal utredes i
planbeskrivelsen/ROS-analysen.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av uttaksområdet for å sikre videre
drift

av steinuttak

mulig

Saken

med tilhørende

Iandskapsmessig

er forelagt

tilpasning

Fylkesmannens

Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen
Ryem steinbrudd.

har ingen

virksomhet

i et langsiktig

av området

ved

fagavdelinger

merknader

endt

perspektiv,

og sikre en best

uttak.

som har følgende

til at det startes

merknader:

planarbeid

for utvidelse

av

Miljøvernavdelingen:
Planleggingen

må ta hensyn

til eventuelle

miljøkvaliteter

biologisk mangfold jf. krav i Naturmangfoldlovens
saksbehandlingen
etter Plan- og bygningsloven
er vurdert og holdt opp mot forvaltningsmålene

i området,

bl.a.

verdier

Vi minner om at grenseverdier
for støy må overholdes,
jf. retningslinjer
T-1442,
oppdatert
veileder for behandling
av støy i arealplanlegging
(M-12872014).
http://www.miliodirektoratet.no/no/Publikasioner/ZO14/Februar-2014jVeileder-tilretninqslinie-for-behandlincl-av-stov-i-arealplanleqqincl-T-14422012/
Vi minner også om forurensingsforskriftens
pukk, grus, sand og singel. Aktivitet
etter

for

(NML) § 7. Det skal fremgå av
(PBL) at også prinsippene
i NML §§ 8-12
i §§ 4 og 5.
samt

kap. 30 om forurensninger
fra produksjon
av
dette regelverket
skal meldes til Fylkesmannen

på eget meldeskjema før oppstart.
Kommunalavdelingen
Fylkesmannen
minner
synliggjøres
i forslaget

- samfunnssikkerhet
og beredskap:
om krav til ROS-analyse jf. pbl. § 4-3. ROS—analysen skal
til reguleringsplan,
og avdekket
risiko skal møtes med tiltak

hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.
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Reindriftsavdelin
en:
Vikna er en del av arjel Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt),
og benyttes av
en siidaandel
(driftsenhet)
som vinterbeite.
Reindriftens
arealbrukskart
viser ei flyttlei
som går rett øst for dagens steinbrudd.
Flyttleier
har et strengt vern, jfr. reindriftslovens
§ 22, og skal ikke stenges. Støy og aktivitet
i bruddet vil sannsynligvis
endre seg med en
utvidelse,
og dette kan påvirke bruken av flyttleia
negativt og dermed komme i konflikt
med § 22.
Videre innebærer
planene tap av beiteland for reinbeitedistriktet.

I det videre arbeidet må det tas kontakt med reindriften forå få detaljert informasjon om
bruken av området,
og for forslag til nødvendige
avbøtende tiltak. Distriktsleder
Samuel Petter Anti, Kjelmoen,
7892 Trones. Men vi ser det som hensiktsmessig
tas direkte kontakt med siidaandelen
som benytter seg av Vikna.

er
at det

Kontaktinformasjon
til siidaandelen
v/innehaver
er:
Inger Berit Anti, Kjerkeggveien
1, 7873 Harran. Telefon 976 29 923
Oppstartsvarsel
og planprogram
må sendes Inger Berit Anti for uttalelse.
Reindriftsavdelingens
innarbeide

foreløpige

en planbestemmelse

vurdering
som

sikrer

er at et viktig
at aktivitet

avbøtende
i bruddet

tiltak

stanses

vil være å
ved

flytting

rein i nærområdet.

Med hilsen
Anne Sundet
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