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Varsel om oppstart av planarbeid for «Møkland 

masseuttak», Bø kommune.                                   

Plan ID

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering 

for utvidelse av eksisterende masseuttak. 

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Ottar Bergersen & Sønner AS.

1. Formål med planen 

Uttak av masser – utvidelse av eksisterende masseuttak.  

Masseuttak Møkland er registrert i Pukkdatabasen som uttak med lokal betydning: 

http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/?extent=538210,7685407,542210,7689407&ma

p=0 

Møkland masseuttak ble åpnet så tidlig som på 1970-tallet ifm bygging av ny vei mellom 

Bø og Sortland. Massetaket har vært i drift kontinuerlig siden da, dog med uttak av relativt 

begrensede volumer. Også i årene framover tas det sikte på et begrenset uttak fra 

ressursen, maksimale volumer er beregnet til 10.000m3 pr år.

2. Forhold til øvrige planer 

Kommuneplanens arealdel. 

Området er avsatt i kommuneplanens arealdel 2017-2028 (Plan ID 201301) til formål 

råstoffutvinning.   

“3.4 Råstoffutvinning. Det avsettes areal for videreføring av to eksisterende masseuttak, 
samt nyetablering av ett masseuttak i planen. For nyetablering fastsetter 

Vesterålen, 19.07.2021

Vår ref. 632712-02

http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/?extent=538210,7685407,542210,7689407&map=0%25C2%25A0
http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/?extent=538210,7685407,542210,7689407&map=0%25C2%25A0
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planbestemmelsene krav om reguleringsplan for å sikre en grundig vurdering av tiltakets 
konsekvenser og omfang. I tillegg pålegges krav om reguleringsplan 
dersom søknadspliktige tiltak skal utføres i et etablert anlegg dersom dette ikke regulert 
fra før. “

Reguleringsplan 

Området er ikke detaljregulert. 

I forbindelse med høring av søknad om driftskonsesjon ble behovet for detaljregulering 

konsultert med Bø kommune og vi er kommet til enighet om å starte prosessen.

For at drift i masseuttaket kan fortsette i påvente av ny regulering, har kommunen gitt en 

midlertidig dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for masseuttak til 31.12.2022

Driftsplan

I brev av 9.3.2009 fra Bergvesenet ble driftsplan for Møkland steinbrudd 69/20 godkjent. 

Det er utarbeidet en ny driftsplan som er under behandling. Ny driftsplan for Møkland 

masseuttak er knyttet til nye krav i Mineralloven (2014) – som krever økt 

kunnskapsgrunnlag og vurderinger knyttet til uttak, drift og etterbruk. 

3. Planområdet  

Møkland masseuttak er lokalisert langs fv.820 (Bøveien) i den nordlige delen av Bø 

kommune (Nordland), 901. Området grenser til hhv fv.820 og fv.7664 (Jennskarveien), 

med innkjørsel til området fra fv. 7664. 
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Ottar Bergersen & Sønner overtok driften i 2005. Fra da av og fram til i dag har det vært 

varierende årlige uttak av masser fra lokaliteten, varierende mellom 0 – 10 000 m3.  

4. Vesentlige interesser som berøres av drift. 

Bebyggelse og anlegg. 

Masseuttak ligger i spredt bebyggelse. Nærmeste bebyggelse:

 70/20 – Enebolig

 70/11 - Våningshus

 69/16 – Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig

 59/66 - Enebolig som benyttes til fritidsbolig
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Det er planer om gradvis uttak av masser (på bildet over skissert som områder 1-2-3), med 

gradvis tilbakelegging av områder til LNF. 

I planprosessen vil støy/ støv problematikken belyses.

Landskap 

1

3

2
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Landskapsområde (NIN) Kystslettelandskap klassifiser med middels landskapsverdi. 

Driftsplan regulerer uttak til 3 faser. Avdekningsmasser legges i ranker og tilbakeføres 

gradvis. Endelig bakvegg avsluttes med helning 1:2. 

Når masseuttaket er avsluttet skal formålet være LNF. 

Jordbruk.  

Det er ikke registrerte jordbruksarealer innenfor planområdet. Det er både dyrkbar og 

dyrket mark utenfor planområdet.  

Planlagt etterbruk av uttaksområdet er LNF. 

Reindrift 

Det er ingen reindrift i Bø kommune. 

Friluftsliv.  

Området brukes ikke til aktivt friluftsliv. Område er hverken statlig sikret friluftsområdet 

eller en del av kartlagte friluftsområder med lokal betydning. 

Området vil bli sikret i form av midlertidig gjerde eller lagring av avdekningsmasser i 

bakgrunn av uttaket eller kombinasjon av disse tiltakene.  Området skal stenges utenom 

driftstiden med låsbar bom. Det settes opp 3 skilt.  

Kulturminner og kulturlandskap.  

Det er ikke registrert kulturminner i området eller i nærheten.
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Naturmangfold 

Henviser til eget notat utarbeidet etter befaring og kartlegging av myrområdet. «Notat om 

utbredelse og ivaretakelse av våtmark/myr innenfor uttakets avgrensninger» 

Verneområder 

Det er ingen registrerte verneområder i området. 

5. Samfunnssikkerhet og ROS 

Marin grense 

Området befinner seg under marin grense. Marine avsetninger kan dermed forekomme 

(kilde: NGU). 

Flom og skred 

Området er ikke utsatt for havnivåstigning/ stormflo (kilde: NVE). Det er ingen 

aktsomhetsområder for skred i området. 

6. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om 

konsekvensutredning.  

Vurdering i forhold til § 6; Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding. Ihht. § 6.b kreves det KU for reguleringsplaner for tiltak i 
vedlegg I, med mindre tiltaket er konsekvensutredet i tidligere plan.  

Vedlegg I., pkt.19: «Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser 
dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 
millioner m3 masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak 
omfattes av vedlegg II nr. 2a.»

Området er i sin helhet avsatt i overordnet plan til råstoffutvinning. Området som skal 

reguleres til uttak (BSM1 og BSM2) har samlet areal ca. 49 dekar. Samlet uttak av masser  

vil være under 400 000m3.

Konklusjon: Tiltaket faller ikke inn under forskriftens § 6.  

Vurdering i forhold til § 7; Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal 
konsekvensutredes, men ikke ha melding. Planen berører ikke tiltak som skal behandles 
etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven.  
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Planen er ikke etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som 

vedtas av et departement.  

Konklusjon: Tiltaket faller derfor ikke inn under forskriftens § 7.  

Vurdering i forhold til § 8; Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Ihht § 8 a) skal det utarbeides KU uten 

planprogram for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, med mindre tiltaket er utredet i 

tidligere plan.  

Konklusjon: Reguleringsplanen omfatter ikke tiltak nevnt i vedlegg II, Planen skal dermed 

ikke vurderes i henhold til punktene i § 10 i forskriften.

Vedlegg:

1. Referat fra oppstartsmøte med kommunen

2. Plankart – forslag.

3. Reguleringsbestemmelser - forslag.

4. Notat - Myr og våtmark

Innspill sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller på e-post til 

dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 1.9.2021.

Med vennlig hilsen

Asplan Viak AS

Dagmar Kristiansen

(Tlf. 92 20 23 21)


