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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for massetak på
Øvre Drageid - Planid 2016004 - Saltdal kommune
Vi viser til offentlig ettersyn datert 21.12.2018. Vi beklager sein tilbakemelding.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
Bakgrunn
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for uttak av steinmasser, samt knusing på stedet til
ulike fraksjoner (pukk/grus). Videre skal reguleringsplanen legge til rette for adkomst til steinbruddet fra
FV516. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område. I oversendelsesdokumentet er
det beskrevet at det i forbindelse med forberedende politisk behandling i kommunen er vurdert stor
usikkerhet knyttet til forhold som trafikksikkerhet, støy, støv og utfordringer i vassdrag og at dette vil
være avgjørende momenter i den videre saksgangen.
Vassdrag
Planområdet ligger innenfor nedslagsfeltet til det varig verna Saltdalsvassdraget, verneplan IV av 1993.
Virkeområde for Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag av 10.nov.1994 omfatter
hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde på begge
sidene av disse, samt eventuelle andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert har
betydning for vassdragets verdi. NVE kan ikke se at det i plandokumentene er beskrevet at
detaljreguleringsplanen berører vassdrag som er vernet.
Øvre Tverrelv, som er en sidebekk til Saltdalselva, renner like nord/ nordøst for planlagt massetak. NVE
har tidligere vært med i et prosjekt der inngrep og verdier langs Saltdalselva og dets sideelver/
sidebekker er vurdert, og der prioriterte utbedrende tiltak er gjennomført. Det ble her kartlagt at Øvre
Tverrelv er en av flere sidebekker som har stor betydning som gyte- og oppvekstområde for sjøørret.
Nedre deler av bekken er berørt av inngrep i form av kulverter henholdsvis under E6, jernbane og
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

FV516, mens bekken i øvre deler der massetaket planlegges karakteriseres som forholdsvis urørt. Det er
viktig at ikke nye inngrep forringer forholdene i bekken.
Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til
landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng.
Tidligere nevnte sidebekk, Øvre Tverrelv, ligger utenfor planområdet. NVE mener planområdet med
fordel kunne omfattet et større område. Dette for å ivareta hensynet til eventuelt berørte
omkringliggende områder. Øvre Tverrelv og et belte langs denne ville da kunne avsettes som LNFRområde med hensynssone og tilknyttes konkrete bestemmelser som ivaretar vassdragsmiljøet.
Drift av massetak og transport kan som kjent øke mengden partikulær tilførsel til vassdrag, noe som
blant annet kan skade fisk. Vi synes derfor det er positivt at det i planbestemmelsene § 2.4 Utslipp til
vann er beskrevet hvordan eventuelt utslipp til vann skal ivaretas. Vi mener likevel bestemmelsen er noe
uklar, spesielt i forhold til hvordan dette skal overholdes i driftsfasen. Vi ber om at det stilles krav om at
sedimenteringsbasseng skal etableres før driften igangsettes, og at det må utarbeides rutiner for fjerning
av sediment fra bassenget.
Skredfare
I henhold til NVE Atlas (http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas) ligger deler av
planområdet innenfor aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang og jord- og flomskred. Så fremt
det ikke legges til rette for bygninger og anlegg for varig opphold vurderer NVE at det i utgangspunktet
ikke kreves ytterligere utredninger av skredfaren.
Oppsummering
Planfaglige råd:



NVE anbefaler å utvide planområdet for å ivareta hensynet til berørte omkringliggende områder.
Øvre Tverrelv og et belte langs denne ville da kunne avsettes som LNFR-område med hensynssone
og tilknyttes konkrete bestemmelser som ivaretar vassdragsmiljøet.
NVE ber om at det stilles krav om at sedimenteringsbasseng skal etableres før driften igangsettes, og
at det må utarbeides rutiner for fjerning av sediment fra bassenget.
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