VEDLEGG 2 Veiledning for verdi- og konsekvensvurdering
Innspill kommunedelplan Grus, Steinbrudd og deponi
Alle felt skal utfylles.
Får man ikke plass på vedlagt ark, benytt vanlige A4 ark.
Det skal følge med en beskrivelse av tiltaket, med det menes en beskrivelse av hva arealet
brukes som i dag, og hvor lenge eksisterende bruk har foregått. Det må beskrives hva man
ønsker å bruket arealet til, og hvordan dette skal gjøres. Skal det for eksempel foregå uttak
av stein, må det beskrives hvordan; skal det foretas sprenginger, skal det foregår knusing
innenfor området, hvor mye masse skal tas ut og over hvor lang tid, etc.
I tillegg må det leveres et situasjonskart, som viser avgrensning av arealet.
På kommunens hjemmeside finnes en kartløsning med temakart, denne kan i kombinasjon
med databaser fra Miljødirektoratet, NGU og Direktoratet for mineralforvaltning, brukes for å
finne informasjon og dokumentasjon på hva som er registrert om NÅ – situasjonen.
Datagrunnlaget som er brukt må angis i kommentarfeltet.
Alle tema må vurderes.
Tema

Hva skal vurderes/utredes?

Primærnæring/ Jordbruk/Skogbruk/Beitemark

Berører tiltaket dyrka mark, beiteområde, skog.
Evt. jordbruksarealenes kvalitet,
landbruksinteresser i området. Arrondering.
Eksisterende registrert biologisk mangfold,
naturtyper, arter som finnes i og i nærheten av
arealet. Naturmangfoldloven plikter tiltakshaver
og planmyndighet å ha et godt nok
kunnskapsgrunnlag.
Er det registrerte kulturminner i området. Er
området en del av et spesielt kulturlandskap.
Er det kjente stier, friluftsliv aktiviteter i arealet.
Kan tiltaket medføre konsekvenser for evt.
rekreasjonsaktivitet i området.
Avstand til nærmeste boliger, annen
bebyggelse. Tettsted/spredt.
Trafikkgenerering må vurderes.
Eksisterende veinett, nærmeste hovedåre,
transportavstand til/fra kunder, hvor ofte og hvor
mye trafikk. Bør vegnett utbedres.
Knusing av stein, sprenging, pigging, opplasting
på bil og transport kan generere mye støy, og
uttak av sand, grus og stein kan gi støvplager
for nærområder.
Finpartikler kan bli vasket ut av vann og renne ut
i vassdrag og i grunnvannsressurser.

Naturverdier/naturmangfold

Kulturminne/l landskap
Rekreasjon/ friluftsliv/idrett

Nærhet til boliger/ fritidsboliger
Transport

Støy/støv/avrenning

Ras/ Flom

Grunnforholdene på lokaliteten har betydning, i
forhold til fare for ras og flom.

Sysselsetting
Drikkevann

Hvor mange arbeidsplasser genererer tiltaket.
Det er særdeles viktig å bevare og sikre
grunnvann/vassdrag som benyttes til drikkevann
fra forurensning. Avrenning i slike
naturressurser kan få fatale følger.

Grunnvann

Barn og unge

Ligger tiltaket i nærheten av grunnvann, kan
uttak/inntak ha konsekvens for kvalitet på
grunnvannsressurs.
Berøres barn og unges interesser av tiltaket.
Ferdsel/sikring.

