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Sammendrag 
Rombak pukkverk AS driver uttak av berg i massetak like øst for gamle E6 ved Rombaksbrua. Det 

tas ut berg av meget god kvalitet som benyttes i bygge- og anleggsbransjen som tilslag til betong 

og asfalt, kvalitets-fyllmasser og som strøsand. Det benyttes f.eks som strøsand til alle flyplasser i 

Nord-Norge. 

Rombak pukkverk eier nå eiendommen på begge sider av gamle E6 like syd for Rombaksbrua. 

Ressursen innenfor dagens regulering nærmer seg nå slutten og Rombak pukkverk ønsker å 

utvide massetaket inn mot gamle E6 fra øst. En slik utvidelse vil utnytte ressursen på best mulig 

måte.  

På grunn av at grunneierovetakelsen har tatt tid er Rombak pukkverk i tidsnød og ønsker 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å opprettholde kontinuitet i drifta. Det vil si at et 

areal som i dag er avsatt til LNF og et areal som i dag er avsatt til Friluft overføres til areal for 

råstoffutvinning. Det er også aktuelt at et større område syd for Sildvikveien som i dag er avsatt 

til råstoffutvinning overføres til Friluftsområde. Se figur 8 og 9. 

Rombak pukkverk har sendt forespørsel til aktuelle sektormyndigheter for vurdering av et slikt 

tiltak, og de påpeker forhold innenfor sitt fagområde som kan påvirkes av en utvidelse. I 

hovedsak gjelder dette forhold som allerede ivaretas i og med dagens drift og således blir en 

fortsettelse av dagens drift. Kort nevnes noen av innspillene: 

- Statnett påpeker forhold knyttet til høyspentlinja. Selve ledningen går allerede over 

dagens massetak slik at dette vil bli ivaretatt som tidligere. Ved utvidelse vil 

sprengningen komme nærmere fundamentet for ei mast for linja. Rombak pukkverk er 

allerede i dialog med Statnett vedrørende nødvendig tiltak for dette arbeidet. 

- Statens vegvesen påpeker at sprengningen vil komme nærmere fundamentene for 

Rombaksbrua. Adkomstvegen vil ligge som en buffer mellom brua og massetaket, og 

tiltak for øvrig vil bli utredet og ivaretatt. 

- Fylkesmannen påpeker det juridiske ved en dispensasjon. De tar ikke stilling til den 

aktuelle saken, men påpeker at det må tungtveiende grunner til å fravike en full 

reguleringsplan,  sitat: «Kommunen må her ta stilling til om reguleringsplikten etter pbl § 

12-1 slår inn, spesielt med tanke på ytterligere virkninger for strandsonelandskapet, 

potensielle virkninger for friluftslivet rett sør for Rombaksbrua og eksisterende 

infrastruktur innenfor og i umiddelbar nærhet til området.» 

- NVE anbefaler full reguleringsplan med begrunnelse i utvidelsens størrelse samt at 

utvidelsen ligger ytterst på et nes. 

- Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har ingen merknader til søknad om 

dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan. DMF skriver: sitat: «DMF ser positivt 

på at utvidelsen legger til rette for å drive ut en regionalt viktig ressurs optimalt, og at 

utvidelsesområdet ligger i sammenheng med dagens uttak.»   

Ingen av sektormyndighetene påpeker forhold som umuliggjør dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel ved å overføre LNF og friluftsområde til råstoffutvinning.  

Rombak pukkverk søker derfor om følgende: 

Midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved at LNF- og Frilufts-areal 

mellom gammel E6 /Rombaksbrua og eksisterende massetak avsettes til 

råstoffutvinning. Midlertidig dispensasjon skal gjelde til ny regulering er godkjent.  
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Det søkes også om dispensasjon fra Narvik kommunes Planbestemmelser og 

retningslinjer, Kommuneplanens arealdel 2017-20128, punkt 2.1, ved at det gis tillatelse 

til tiltak uten at reguleringsplan foreligger for tidsrommet fram til godkjent 

reguleringsplan foreligger.  
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Søknad om dispensasjon 
Rombak pukkverk søker herved om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan (2017) og regulerings-

planer (1977 og 1995) for eiendommen gnr/bnr 35/1 for utvidelse / avslutning av Rombak pukkverk.  

Det søkes om dispensasjon for å kunne drive steinbruddet på en slik måte at man får utnyttet ressursen 

best mulig, og samtidig få til en god avslutning mot omkringliggende områder. For å få til dette vil man 

berøre områder som pr i dag er satt av til landbruk og friluftsområde i gjeldende planer. 

For å avklare den videre prosessen er en utgave av dette dokumentet sendt ut til de aktuelle sektor-

myndigheter for uttalelse. Disse ligger oppsummert og kommentert bakerst i dette dokumentet. 

 

Figur 1 - flyfoto som viser dagens uttaksområde 

Dagens uttak 
Anlegget til Rombak Pukkverk Narvik AS ligger ved gamle E6-Rombaksbrua, nord for Narvik by.  

• Selskapet er heleiet av Anleggsmaskin AS og ble etablert i 1993.  

• Anlegget har egen kai og lasteanlegg for båter opptil 4.000 tdw (dødvekttonn).  

• Lastekapasiteten er 800 t/time og lasten veies fortløpende av godkjent vekt. 

• Det har vært sammenhengende drift i uttaket siden 1993.  

• Bergart: Klasse I fjell. Densitet 2,80. 

 

Som vist på figur 1 så ligger uttaket inntil gamle E6 og ned mot sjøen. Produksjonsanlegg med knuse- 

og sorteringsverk er plassert i nordenden av området. Hoveddelen av dagens uttak ligger i den sørlige 

delen av uttaket. Her er det pr i dag tatt ut fjell ned til ca. kote -40.  
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Figur 2 - bilde av dagens uttak, sett mot sørvest. 

Figur 2 viser uttaket slik det framstår i dag. Nede til venstre kan man se en gravemaskin på ca. kote -

40.  

Fram til i dag har uttaket blitt drevet i dybden, og det er fordi man har drevet innenfor grensen av 

gjeldende reguleringsplan. Rombak pukkverk AS har i flere år ønsket å kjøpe eiendommen, men av 

ulike årsaker har det ikke vært mulig å gjennomføre dette tidligere. Derfor er denne prosessen igang-

satt først nå i 2019. 
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Dagens situasjon mellom uttak og gamle E6. 
 

 

Figur 3 - Dagens uttak sett fra gamle E6 (nord-vest) 

Området mellom E6 og steinbruddet består av fjell nesten oppe i dagen, og med noe løvskog og noen 

furuer. Noen form for landbruksdrift i området er vurdert som lite aktuelt.  

Gjennom dette området går det en 132 kV transmisjonsnettledning, og det står en mast på denne 

ledningen innenfor området. 
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Figur 4 - Mast på transmisjonsnettledning 

 

Figur 5 - Plassering av mast og ledning i forhold til dagens brudd. 
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Dagens situasjon i kommuneplan og reguleringsplan 

Kommuneplan: 
Det aktuelle området for utvidelse av steinbrudd er i kommuneplanens arealdel satt av til LNFR og 

friluftsområde, og den planlagte utvidelsen av steinbruddet samsvarer dermed ikke med denne.  

I gjeldende kommuneplan, vedtatt i 2017, er dagens uttak satt av til råstoffutvinning.  

I gjeldende kommuneplan er også et større område sør for uttaksområdet satt av til råstoffutvinning. 

Dette området har også samme eier som steinbruddet.  

 

Figur 6 - Utsnitt av kommuneplan, 2017. 
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Reguleringsplan: 
Området det søkes om dispensasjon for omfattes av to forskjellige reguleringsplaner. Uttaksområdet 

er i dag omfattet av reguleringsplan for Sørnesodden, vedtatt i 1995. Mot nordvest, inn mot brua er 

området regulert til friluftsområde i plan for Sørneset, vedtatt i 1977. 

Disse planene er utarbeidet for henholdsvis 24 og 42 år siden, og derfor er det naturligvis ikke vurdert 

situasjonen og omfanget av uttaket nå i 2019.  

 

Figur 7 - Gjeldende reguleringsplaner for området, 1995 og 1977.. 
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Ønske / tilbud løsning plan 
Rombak pukkverk AS er eier av eiendommene som omfatter begge de aktuelle reguleringsplaner og 

område satt av til råstoffutvinning (steinbrudd) i kommuneplanen. 

De neste to figurene viser hvordan tiltakshaver ser for seg å endre planene for området. Figur 8 viser 

dagens reguleringsplan. Her er det satt av et stort område i fjell-/skogsområde sør for Sildvikveien til 

råstoffutvinning. 

Område A: Friluft. Her ønskes arealdisponeringen endret til råstoffutvinning. 

Område B: LNF, her ønskes arealdisponeringen omgjort til råstoffutvinninng. 

Område C: Råstoffutvinning. Her kan arealdisponeringen endres til LNF eller Friluft. 

 

Figur 8 - Utsnitt av dagens kommuneplan, 2017. 

I figur 9 er ønsket framtidig situasjon skissert. Området mellom dagens brudd og E6 blir inkludert i 

bruddet for råstoffutvinning, og området sør for Sildvikveien kan endres til LNF, det samme som 

tilstøtende eiendommer. 

A 

B 

C 
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Figur 9 - Utsnitt av kommuneplan med ønsket endring 
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Figur 10 - utsikt mot uttaket fra motsatt side av fjorden 

Det er ønskelig for tiltakshaver / grunneier å utnytte ressursen i eksisterende uttak best mulig heller 

enn å etablere nytt uttak i området sør for uttaket. Dagens uttak har så godt som ingen innsyn i virk-

somheten pga. uttakets plassering og utforming, men som figur 6 viser vil et nytt uttak i skogsom-

rådene ovenfor skape et stort sår i terrenget.  

Tiltakshaver ønsker derfor å utnytte hele området avgrenset mot E6 i vest og mot Sildvikvegen i sør.  
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Utvidelse uttaksområde 
Uttak av masser i det eksisterende brudd nærmer seg slutten. Bildet under viser hvor det er ønskelig å 

ta ut mer masse i området mellom eksisterende brudd og E6. Ny adkomst er planlagt langs den stiplede 

linjen som er skissert inn på bildet. Avkjørsel til gamle E6 vil bli den samme med ca. samme trafikk-

mengde som nå. 

 

Figur 11 - Område for ønsket utvidelse 

Det aktuelle området er i kommuneplanen satt av til LNFR, men området er ikke egnet til landbruks-

drift. Det er tynt vegetasjonsdekke og bart fjell/ fjellknauser. Arealet som er avsatt til landbruk ligger 

mellom dagens brudd og adkomstveien ned til bruddet, og adkomst samt utnyttelse av dette området 

til landbruk anses ikke mulig.  

En liten del av området er avsatt til friluftsområde. Denne ligger like øst for brupillaren til Rombaks-

brua. Allerede nå er området lite egnet til friluftsbruk, i og med nærheten til brua og steinbruddet. 

Området som må frigis er også svært lite sammenlignet med friluftsområdet vest for E6. 

Det er gode mineralressurser i området som bør utnyttes på en optimal måte. Ved å utnytte denne 

ressursen vil man også kunne etablere bedre områder for produksjon og lager innenfor området for 

steinbrudd.  

Uten at det er gjort detaljerte beregninger, så antar man at det er ca. 500.000 m³ fjell som kan tas ut i 

forbindelse med utvidelsen. 

Utfordringer 
Utvidelsen av uttaket i retning mot gamle E6 medfører noen utfordringer.  

Som man ser på figur 7 så vil et utvidet uttak komme nærmere Rombakbrua på gamle E6 og inntil / 

rundt mast for høgspentlinje. Her må man sammen med de respektive faginstanser finne gode og 

trygge løsninger.  

Vi er i dialog med Statnett og Statens vegvesen angående dette. 
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Figur 12 - Høgspentmast, skissert løsning for sprenging. 
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Beskrivelse av dagens situasjon 
Her er en del punkter som taler for at det må tillates videre drift i eksisterende uttak: 

• Ressursen innenfor regulert område er i ferd med å tømmes. Gjenstående volum innenfor 

eksisterende plangrense er tilstrekkelig for ett års drift. 

• 15 arbeidsplasser er berørt 

• Pukk-kvaliteten er svært etterspurt, bla. som strømiddel til alle flyplasser i Nord-Norge 

• Det er investert store beløp i knuse- og sikteanlegg for å tilfredsstille kvalitetskrav til pukken 

• Leveranser fra Rombak Pukkverk er viktig for å forhindre langtransporterte strømidler fra Sør-

Norge til flyplasser i Nord-Norge 

• God tilgang til marked via båt og bil 

Kunder som benytter masser fra pukkverket: 
• Narvik kommune 

• Statens vegvesen 

• Nordasfalt AS 

• Bane NOR 

• Narvik Betongstasjon AS 

• Beisfjord Sementvarefabrikk AS 

• Alle entreprenører i Narvik 

• Leveranser med båt til hele Nord-Norge  

Disse kundene er avhengige av god kvalitet på stein i sin produksjon / virksomhet.  

Leveranser til flyplasser: 
Rombak Pukkverk leverer strøsand til følgende flyplasser i Nord-Norge.  

• Vadsø 

• Vardø 

• Berlevåg 

• Mehamn 

• Honningsvåg 

• Hammerfest 

• Hasvik 

• Sørkjosen 

• Tromsø 

• Bardufoss 

• Evenes 

• Stokmarknes 

• Leknes 

• Svolvær 

• Bodø 

• Røst 

• Sandnessjøen 
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Figur 13 - Vintervedlikehold på flyplass 

Denne bransjen stiller meget strenge krav til kvaliteten på leveransene. Dette er krav som Rombak 

Pukkverk AS tilfredsstiller med strøsand fra dette pukkverket. 

Vi kjenner ikke til forekomster i Nord-Norge som kan erstatte disse leveransene. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijkIDh9JriAhVMDOwKHQe_AkYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.anbud365.no/fra-forkommersiell-anskaffelse-til-virkelighet-pa-oslo-lufthavn-til-vinteren/&psig=AOvVaw0r5AafqwPqnwqW78a5WHyF&ust=1557919550700308
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Vurdering av konsekvenser: 
Når er det krav om konsekvensutredning? 

Forskriften krever konsekvensutredning i tilfeller når: 

1. Minst 200 dekar samlet overflate blir berørt, vedlegg I punkt 19, eller samlet uttak omfatter 

mer enn 2 millioner m³ masse, vedlegg I punkt 19 

Kommentar: Tiltaket (utvidelsen) medfører et uttak som ikke overstiger verken areal- eller 

volumbegrensning. Arealet er ca. 15 dekar og maks uttak ca. 0,5 mill. m³. Tiltaket blir altså 

ikke berørt av denne bestemmelsen 

 

2. Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, § 8 og Vedlegg II 

punkt 13 

Paragrafen sier: -Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 

etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding: 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet 

lovverk som skal vurderes nærmere (punkt 2 a, som omfatter mineraluttak).  

Vi har med bakgrunn i dette vurdert behovet for konsekvensutredning.  

Vurdering etter § 10, Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 
 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det 

ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på 

omgivelsene. 

a) størrelse, planområde og utforming. i forhold til dagens uttak og mengdene som er 
tatt ut så lang, vil omfanget av utvidelsen være 
svært liten. Uttatt areal er på ca. 60 daa, men 
utvidelsen gjelder ca. 25 daa. Dybde på uttaket i 
utvidelsen vil ligge 50-60 m over laveste nivå i 
eksisterende uttak. 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, 
mineralressurser. 

Området som er satt av til landbruk er ikke egnet 
til landbruksdrift. Det er tynt vegetasjonsdekke 
og bart fjell/ fjellknauser. Arealet ligger mellom 
dagens brudd og adkomstveien ned til bruddet 
og adkomst samt utnyttelse av dette området til 
landbruk anses ikke mulig.  
Det er gode mineralressurser i området som bør 
utnyttes på en optimal måte. 

c) avfallsproduksjon og utslipp Det må sørges for en drift som ikke medfører 
utslipp, spesielt i fjorden. Dagens drift innehar 
krav til avfallsproduksjon og utslipp med påfølg-
ende kontrollopplegg. Samme krav og kontroll-
opplegg vil gjelde for utvidelsen. 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. Dette styres av regelverk for denne typen drift. 
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Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan med-

føre eller komme i konflikt med: 

a) verneområder etter naturmangfoldloven 
kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte natur-
typer (naturmangfoldloven kapittel VI), 
prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale 
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder 
og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Planområdet omfatter ikke verneområder 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle 
landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser, områder med stor betydning 
for samisk utmarksnæring eller reindrift og om-
råder som er særlig viktige for friluftsliv 

Ikke relevant 

c) statlige planretningslinjer, statlige plan-
bestemmelser eller regionale planbestemmelser 
gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. 
juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 
eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. 

Ikke relevant 

d) større omdisponering av områder avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsformål, samt rein-
drift eller områder som er regulert til landbruk og 
som er av stor betydning for landbruksvirk-
somhet 

Tiltaket omfatter ikke større omdisponeringer av 
landbruksareal, og område satt av til landbruk i 
kommuneplan er ikke egnet til denne bruken. 

e) økt belastning i områder der fastsatte miljø-
kvalitetsstandarder er overskredet 

Ikke relevant 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for 
eksempel som følge av vann- eller luftforu-
rensning 

Ikke relevant 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Ikke relevant 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av 
naturfarer som ras, skred eller flom. 

Ikke relevant 

 

Ut fra denne vurderingen finner vi ikke behov for en egen konsekvensutredning. Aktuelle tema vil 

uansett bli vurdert i den videre prosessen. 
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Planlagt drift / utvidelse 
Det er startet arbeid med en driftsplan med tanke på videre drift av uttaket. Denne planen skal god-

kjennes av Direktoratet for Mineralforvaltning før det gis driftskonsesjon for utvidelsen. 

Tegninger og modell nedenfor skisserer hvordan dette kan utføres.  

 

Figur 14 - Plan for etappevis uttak mellom eksisterende uttak og E6. Blå strek er trase for ny adkomstveg. 

 

Figur 15 – 3D-modell for etappevis uttak mellom eksisterende uttak og E6 
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Uttalelser fra sektormyndigheter 
Etter avtale med Narvik kommune ble dette dokumentet sendt ut til aktuelle sektormyndigheter for å 

få en forhåndsuttalelse for avklaring av videre arbeid med saken. Kommunen skal på bakgrunn av dette 

ta en beslutning ang videre arbeid med saken.  

Uttalelser og våre merknader til disse følger under. 

Fylkesmannen i Nord-Norge: 
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Kommentar: 

Fylkesmannen tar opp vurderingen av om det kan gjennomføres en dispensasjon eller om området må 

omreguleres, og om hvem som skal behandle en slik søknad. 

Her var vi ute etter faglige vurderinger på bl.a. landbruk som vil ha betydning for det videre arbeid med 

denne saken. 

Selv om tiltaket er stort, så mener vi at det ikke har store konsekvenser for landbruk, friluftsliv eller 

infrastruktur i området. Kraftlinja og Rombakksbrua hensyntas, og annen infrastruktur som berøres må 

regnes som intern innenfor masseuttaket.  
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Nordland Fylkeskommune: 
 

 

 

 

 

Kommentar: 

Fylkeskommunen oppsummerer de ønskede endringer, og har for øvrig ingen merknader. Området sør 

for Sildvikveien er tenkt tilbakeført til LNFR. 

Fylkeskommunen påpeker det positive ved at et stort område overføres til friluftsområde mens et 

betydelig mindre område overføres fra friluftsområde, og totalt betydelig mindre terrenginngrep. 



24 
 

 NVE: 
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Kommentar: 

Vedrørende kraftlinje så avklares forhold rundt dette med Statnett. NVE uttaler seg ang. sprenging 

under kraftlinja og evt. ekspropriering av grunn. Det samme gjelder avstand til bebyggelse og anlegg. 

Kraftlinja går tvers gjennom eksiterende uttak, og steinbruddet har i alle år vært drevet under denne, 

som flyfoto av området viser.  

Krav og forskrifter fra NVE og Statnett vil selvfølgelig bli ivaretatt også ved den videre driften. 

Når det gjelder plassering av bygninger og lager, og oppbevaring for eksplosiver så gjøres dette etter 

gjeldende regelverk. 

På bakgrunn av dette kan vi ikke se at NVEs uttalelser utløser et krav til regulering, også sett i 

sammenheng med at dette gjelder en utvidelse av et eksisterende industrianlegg.  
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Statens vegvesen:  

Kommentar: 

Vi tar med oss innspill ang. adkomst og nærhet til bro i den videre prosessen.  
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  Statnett: 
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Kommentar: 

Anlegget har særskilt anleggskonsesjon, og kan ikke ha bestemmelser etter plan- og bygningsloven.  

Rombak pukkverk har allerede tilknyttet geologisk kompetanse, og vil utarbeide nødvendige tiltak for 

ivaretakelsen av masta i forbindelse med utvidelse av driftsplanen.  

Adkomsten til masta vil bli opprettholdt under drifta. 

Rystelseskrav vil bli ivaretatt og dokumentert med målinger. 

Innspill vedrørende støv vil bli ivaretatt i den videre planprosessen. 

Jording vil bli planlagt og utført i samråd med Statnett. 
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Direktoratet for mineralforvaltning: 
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Kommentar: 

DMF har ingen merknader. 

De bekrefter at dette er en viktig mineralressurs, og ser positivt på utvidelsen. 

De legger til grunn at det lages ny reguleringsplan, bl.a. som grunnlag for driftsplan. 

Minner om at det må søkes om ny konsesjon ved utvidelse. 

 


