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Fylkeskommunens uttalelse - Eliasmoen massetak - Kunngjøring
av planprogram og oppstart reguleringsplanarbeid -Høylandet
kommune
Viser til oversendelse datert 12.10.20 der vi oversendes kunngjøring av planprogram,
samt varsel om at det startes arbeid med reguleringsplan for Eliasmoen massetak i
Høylandet kommune.
Massetaket er lokalisert ved kommunal veg som har avkjørsel fra fylkesveg 7048.
Vi kan se at områdene i og ved Kongsmoelva har status som registrert friluftsområde.
Det er viktig at de naturkvaliteter som ligger i dette ikke må forringes som følge av
massetaket.
Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner:
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner, og har derfor ingen særskilte merknader til planforslaget.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et
automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein),
skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.
Vi foreslår at følgende tekst settes inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser:
Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeid i marka oppdager gjenstander eller
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
fylkeskommunen og/eller Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette
pålegget videreformidles til dem som skal utføre selve arbeidet.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner og viser til
egen uttalelse fra Sametinget.
Vannforvaltning
Fylkeskommunen er vannregionmyndighet og har ansvar for at miljømålene i regional
vannforvaltningsplan følges opp. Miljømålene skal legges til grunn for all offentlig
planlegging og virksomhet som berører vann. Grunnleggende skal ikke miljøtilstanden i
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vann forringes, og tiltak skal gjøres for å opprettholde eller bedre tilstanden der
nødvendig (vannforskriften §4). Fylkeskommunen legger særlig vannforskriften §§11 og
12 til grunn i sin vurdering av tiltak.
Tiltaket ligger i nedbørsfeltet til Kongsmoelva (Vann-NettID 142-7-R) som har moderat
økologisk tilstand. I kommuneplanens arealdel er byggegrense mot vassdrag satt til 50
meter. Fylkeskommunen ser det som problematisk at plangrensen går helt ned til
elvekanten for Kongsmoelven. Kongsmoelven har også et registrert grunnvannsystem i
Vann-Nett som ikke er utredet (Vann-NettID 142-343-G). Grunnvannssystemet ligger
under planområdet.

Planområdet ligger oppå et grunnvannsystem samt like ved elvekanten til Kongsmoelven.
Nord i planområdet går det et bekkedrag. Vannforekomsten er ikke registrert i Vann-Nett
og kan antas at bekken ikke har årssikker vannføring. Dette må i så fall utredes og i
perioder bekken har vannføring må tiltak for å forhindre utvasking fra masseuttaket
gjennomføres.
Fylkeskommunen mener temaet vannforvaltning må utredes, spesielt med hensyn på de
overnevnte merknadene. I tillegg burde byggegrensen mot vassdrag på 50 meter
overholdes.
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