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 1. SAMMENDRAG 
 

 

Fig.1 Reguleringsplanen 

Hensikt med arbeidet. Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for nye 

omsorgsboliger.   

 

Lokalisering. Området kan nås via kommunal veg fra E6. Hovedatkomst til planområdet blir 

via kommunal veg (Industriveien).  

 

Planforslag. Forslaget inneholder et nytt område som er tiltenkt omsorgsboliger. Eksisterende 

veger (industriveien, SV1) og adkomst til eiendom 45/41 (Karvos Kalles vei, SV2) forblir lik 

dagens situasjon. Avkjørsel, parkering og nøyaktig lokalisering av boligene (BIN1) vil bli 

nærmere beskrevet under prosjektering.  

 

 Planprosess. Melding om oppstart har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 09/11 2017 til 

10/12 2017. Oppstartmeldingen ble annonsert i Framtid i Nord og har vært lagt ut på 

kommunens hjemmeside. Innen fristens utløp var det innkommet 2 innspill, fra Sametinget og 

Troms Fylkeskommune.  

 

 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

E6 
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Storfjord kommune har mangel på omsorgsboliger i Skibotn-området og ønsker derfor å 

regulere nye områder for sosialboliger. Boligene tenkes å være kommunale og være universelt 

utformet for eldre og handicappede.  

   

 

 3. PLANPROSESS, MEDVIRKNING OG FRAMDRIFT  

 

 3.1 Organisering/deltakelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Organisering og deltakelse 

 

Det er Storfjord kommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig for behandling av 

planen. Foruten politisk og administrativ deltakelse illustreres medvirkning i 2 hoveddeler, 

interne og eksterne deltakere. Med interne deltakere menes beboere/interessenter i 

kommunen, mens eksterne deltakere omfatter interessenter utenfor Storfjord kommune. 

 

 

 

 3.2 Medvirkning/rådgivning – politisk/administrativt 
 

Plan og driftsstyret er kommunens planutvalg og styringsgruppe for arbeidet.  

 

STYRINGSGRUPPE 

(Plan og driftsstyret) 

 

ARBEIDSGRUPPE 

(konsulent/adm.) 

 

INTERNE  DELTAKERE 

 

Innbyggerne  

Skibotn bygdeutvalg  

Skole og barnehager 

Barnas representant i plansaker 

Elders representant i plansaker 

Råd for funksjonshemmede 

EKSTERNE DELTAKERE 

 

Fylkesmannen i Troms  

Troms fylkeskommune 

Sametinget 

Statens vegvesen 

Direktorat for mineralutvinning  

NVE 
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Konsulenten skal under arbeidsprosessen ha regelmessige møter med leder av teknisk drift i 

kommunen og kommunens kontaktperson Joakim Nilsen. Administrativ deltakelse kan for 

øvrig variere avhengig av tema som diskuteres. Leder av teknisk drift avklarer med politisk 

ledelse om eventuell politisk deltakelse utover det som framkommer i fig. 3 på side 4. 

 

 3.3 Medvirkning/rådgivning – innbyggerne  
 

Stedets innbyggere får informasjon og inviteres til å komme med innspill til planarbeidet med 

bruk av følgende modeller: 

 

 Informasjon på kommunens hjemmeside  

 Informasjon gjennom media  

 

Eldrerådet og barnehagen har behov for særskilt oppfølging utover punktene som er nevnt 

ovenfor. Storfjord kommune kontakter eldrerådet/barnehagen for oppfølging. 

  

 

 3.4 Medvirkning – fylkeskommunale og statlige interessenter 
 

Det forventes forhåndsuttalelser fra alle fagmyndigheter som er listet opp under punkt 3.1.  

 

 

 3.5 Framdrift og frister  

 
 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 

Nov. 2017 Oppstartmelding  

Planarbeid – analyse 

- gjennomgang av temakart/innspill 

- identifisering av motstridende interesser 

 

Adm/SH 

Jan. 2018 Planarbeid – utarbeiding av planforslag 

- Gjennomgang og innarbeidelse av innspill 

- Kart m/bestemmelser 

- Beskrivelse m/ROS 

 

SH (konsulent) 

Feb. 2018 Planforslaget legges ut til off. ettersyn (6 uker) Plan og driftsstyret 

 

April 2018 Vurdering og bearbeidelse av innspill 

- eventuelle møter 

Adm/SH 

 

April 2018  Planforslag - merknadsbehandling     

 

Plan og driftsstyret  

Mai 2018 Planforslag – sluttbehandling (§12-12) Kommunestyret 

 

Fig. 3 – Forslag til planprosess   
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Planen skal fremmes som reguleringsendring av områdeplan. Når planforslaget er utarbeidet 

skal den legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Dette vil annonseres i lokalpressen og 

gjennom elektroniske medier. Sektorer og grunneiere vil bli varslet med brev. 

Alle kan gi merknader til planforslaget. Konsulenten/administrasjonen vurderer innkomne 

merknader og legger saken fram for plan og driftsstyret med tilrådning.  

3.6 Innkomne innspill og kommentarer til oppstartmelding  
 

3.6.1 Troms fylkeskommune 

 Troms fylkeskommune forutsetter at prinsippene om universell utforming og hensyn 

til barn og unge ivaretas i planen. 

Kommentarer: Merknaden etterkommes (se forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 

2.7).  

 Ved høring av planforslag bør SOSI-fil og PDF av plankartet sendes til kartverket. 

Oversendelsen bør skje før høring slik at eventuelle feil og mangler er rettet opp før 

plankartet blir vedtatt. 

Kommentarer: Merknaden etterkommes. 

 

3.6.2  Sametinget 

 Sametinget kan ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med 

automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget minner om den generelle 

aktsomhetsplikten og foreslår følgende tekst i bestemmelsene: «Skulle det under 

bygge- og anleggsarbeid komme spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 

stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fram fylkeskommune omgående, jf. lov 

9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd». 

Kommentarer: Merknaden etterkommes (se forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 

2.1).  
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 4. OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER 
 

 

 4.1  Nasjonale føringer 
 

Kommunal planlegging må forholde seg til lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer. 

Av de mest sentrale for reguleringsområdet nevnes følgende: 

 

- Plan og bygningsloven 

- Naturmangfoldloven 

- Kulturminneloven 

 

- Rikspolitiske retningslinje T-1442 Miljøverndepartementet, retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanleggingen 

- Rundskriv T.2/08 Miljøverndepartementet, om barn og planlegging 

- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013  

 

 

 4.2  Regionale føringer 
 

- Fylkesplanen for Troms 2014 -2020 har følgende målsetting: Arealforvaltningen skal 

være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og 

samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene. 

 

- Fylkesplanen for Troms 2014 -2020, kap. 5 - arealpolitiske retningslinjer  

- Regionale transportplan for Troms 2014-2023 

- Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 

- Folkehelse, idrett og friluftsliv 2008-2013 (under revisjon) 

- Kulturarvplan for Troms 2011-2014 (under revisjon) 

 

 

 4.3  Kommunale føringer 
 

- Kommuneplanens samfunnsdel (under arbeid) 

- Kommuneplanens arealdel  

 

Gjeldende planer i området: 

 

- Eksisterende reguleringsplan for Skibotn senter 19391980001 

- Reguleringsplan for industri og næringsområde 19391991004 (godkjent 26.08.1994) 

- Reguleringsplan for Sentrumsplan Skibotn 19392012001 
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 5. BESKRIVELSE AV EKSISTEREDNE SITUASJON  
 

 

 
 

Fig. 4 – Planavgrensning av Reguleringsendring Skibotn senter 

 

 
 

Fig. 5 – Flyfoto av planområdet 

BARNEHAGE 

SKOLE 

PLANOMRÅDET 

JOKER 

PLANOMRÅDET 



8 

 

 

Lokalisering 

Planområdet ligger i Skibotn i Storfjord kommune. Området ligger nord for Skibotn skole og  

ca. 200 meter øst for Joker butikken. Planområdet grenser mot E6 i sør, barnehage vest, TK-

bygning øst og utmark mot nord.  

 

Atkomstforhold 

Området kan nås via kommunal veg fra E6. Hovedatkomst til planområdet blir via 

Industriveien.  

 

Bebyggelsen 

Deler av Industriveien og Karvos Kalles vei ligger innenfor planavgrensningen. Ingen 

bygninger ligger innenfor planavgrensningen. 

 

Topografi, grunnforhold og vegetasjon 

Søk fra Nibio (kilden.nibio.no, søk 11.01.18) viser at området i stor grad består av granskog 

av lav bonitet. Sørlige del av planområdet består av åpen jorddekt fastmark. Hele planområdet 

er forholdsvis flatt med en slak skråning fra sør til nord. 

I følge NGUs løsmassekart (geo.ngu.no/kart/losmasse, søk 11.01.18) består grunnforholdene i 

området av elveavsetning.  

 

Temperatur og nedbør 

Skibotn har lite nedbør både sommer og vinter. Søk fra senorge.no (19.01.18) viser at 

gjennomsnittstemperaturen i området ligger på mellom 2-4 celsius i året. Nedbørsmengden er 

under 500mm i året. Målingene er gjort fra 1961 til 2017. 

 

Eiendomsforhold 

Eiendommen 45/284 er innenfor planavgrensningen. I tillegg er avkjørsel til eiendom 45/41 

innenfor planavgrensningen.  

Eiendommene 45/2/32, 45/54, 45/92, 45/209, 45/284/26, 45/284/28 grenser mot 

planavgrensningen.  
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 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

 6.1  Planinnhold Skibotn senter 
 

 
 

Fig. 6 – Planforslag 

 

 
 

Fig. 7 – Foreløpig illustrasjon (Storfjord kommune) 

 

Omgivelsene 

Området ligger fint til for myke trafikanter med utbygd gang- og sykkelveg langs E6 og god 

tilgjengelighet til nærliggende friluftsområder. Området ligger godt i ly for vind omkranset av 

furuvegetasjon og annen bebyggelse. Området er sørvendt med gode solforhold.  

Ny bebyggelse og anlegg  

Forslaget skal inneholde omsorgsboliger og 

avlastningsboliger. Fig. 7 viser kommunens 

foreløpige forslag til lokalisering. 

 

Prosjektering 

Ved prosjektering skal det utarbeides en 

utomhusplan for området. Den skal gi nærmere 

vurdering av bebyggelsens plassering, internveger 

og parkering, uteoppholdsarealer og vegetasjon 

mm (se reguleringsbestemmelser punkt 3.1.2) 

 

Universell utforming 

Både bygninger og utearealer skal være universelt 

utformet. 
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 7. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
 

Alle planer der det legges til rette for utbygging skal vurderes med hensyn til risiko og 

sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3). ROS-analysen gjennomføres i 3 trinn:   

 

- hva er relevant – ikke-relevant risiko   

- beskrivelse av risiko, sannsynlighet og konsekvenser   

- beskrivelse av videre utredninger/avbøtende tiltak   

 

 7.1 Vurdering av relevante farer 
   

 Faretype Vurdering  Tilgjengelig kunnskap  

Naturbaserte farer 

Snøskred  Tiltaket vil ikke være utsatt for snøskred.   NGIs aktsomhetskart  

Fjellskred  Tiltaket vil ikke påvirkes av oppskyllingshøyde 

fra fjellskred.   

Beregnet oppskyllingshøyde 

NGI-rapport (august 2013).  

Grunnforhold  Vurdering om byggegrunnen er problematisk.  

Temaet vurderes.  

Løsmassekart og utførte 

grunnundersøkelser   

Flomfare og 

erosjon  

Flom er definert som flom i vassdrag. Vurdert 

som ikke relevant. 

Veileder - Flom og skredfare 

i arealplaner  

Havnivåstigning/ 

stormflo  
Tiltaket vil ikke bli berørt av 

havnivåstigning/stormflo.  
“Estimater av havnivåstigning 

i norske kystkommuner".  

Ekstremnedbør  Fare knyttet til ekstremnedbør er definert som 

utfordringer ved overvannshåndtering. Må tas 

hensyn til i detaljplanlegging.  

Korttidsnedbør og 

ekstremnedbør (Norsk 

klimasenter)  

Sterk vind  Tiltaket er ikke spesielt utsatt for sterk vind.  Norsk klimaservicesenter  

Radon  Tas hensyn til ved detaljplanlegging  Stråleverninfo 14:2012 Statens 

strålevern  

Isgang  Vurdert som ikke relevant.   Klimaprofil Troms. Lokal 

kunnskap  

Skog-/ lyngbrann  Vurdert som ikke risikofylt.  Lokal kunnskap  

Virksomhetsbaserte farer 

Brann/eksplosjon  Tiltakene vil ikke medføre økt brann- og 

eksplosjonsfare.  

Brann og eksplosjon 

(Arbeidstilsynet)  

Støy   Tiltaket ligger i nærheten av E6.   

Temaet vurderes. 
Retningslinjer for støy i 

arealplanlegging  

Forurensning    Avfallshåndtering behandles i henhold til 

gjeldende forskrifter.   

Forurensning. Regjeringen.no  

Kjemikalieutslipp   Vurderes sammen med forrige punkt  Forurensning. Regjeringen.no  

Ulykker transport  (Jernbane, fly, skipshavari, trafikkulykker) 

Vurdert som ikke relevant.  

Havne og farvannsloven, 

vegloven  

Transport av farlig 

gods  

Planforslaget legger ikke opp til økt transport av 

farlig gods.   

Direktiv 2008/68/EF – 

Innlandstransport av farlig 

gods  

Sårbare objekter  Vurdert som ikke relevant    

Elektromagnetisk  

felt  

Byggegrense mot trafokiosker og kraftlinje 

22kW.  Ellers er elektromagnetisk vurdert som 

ikke relevant.  
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Terror/ sabotasje  Vurdert som ikke relevant    

Skipshavari  Vurdert som ikke relevant.  Havne og farvannsloven  

Dambrudd  Vurdert som ikke relevant  ”Forskrift om sikkerhet ved 

vassdragsanlegg” 2010.  

  

Fig. 8 – Relevant (rød skravur) og ikke-relevant risiko  

 

Farekartleggingen har avdekket følgende relevante farer som skal vurderes nærmere ved 

planlegging av området:  

 

- Grunnforhold  

- Støy 

 

Forventet klimaendring gjør det hensiktsmessig å vurdere ekstremnedbør og sterk vind ved 

konstruksjon av bygning og uterom. Eventuell radonfare må det tas hensyn til ved 

konstruksjon av bygninger.  

   

 7.2  Metode  
  

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet/ konsekvens er gitt etter flg. tabell: 

 

                 Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig  Støy     

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig     kvikkleire 

1. Lite sannsynlig      

 

Fig. 9 - Temaene vurderes med grunnlag i risikomatrise 

 

- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 

- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes. 

- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig. 

 

Følgende kategorier for sannsynlighet er benyttet: 

 
Sannsynlighetskategori Frekvens 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år 

2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 – 1000 år 

3. Sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 – 100 år 

4. Meget sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 – 10 år 

5. Svært sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år 

 

Fig. 10 – Sannsynlighetskategorier  
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Følgende kategorier av konsekvens er benyttet: 

 
Konsekvenskategori Beskrivelse 

1. Svært liten Ingen person – eller miljøskader. Materielle skader mindre enn 

kr. 100.000. Ingen skade på eller tap av samfunnsverdier.  

2. Liten Personskade - lokale miljøskader. Materielle skader mellom kr. 

100.000 – 1 million. Ubetydelig skade på samfunnsverdier. 

3. Middels  Alvorlig personskade – Regional miljøskade (restitusjonstid 1 år). 

Materielle skader mellom 1-10 mill. Kortvarig skade/tap av 

samfunnsverdier. 

4. Stor  Dødelig skade, en person – Regional miljøskade (restitusjonstid 

10 år). Materielle skader mellom 10-100 mill. Skade på eller tap 

av samfunnsverdier med noe varighet. 

5. Meget stor Dødelig skade, flere personer – Irreversibel miljøskade 

(restitusjonstid 10 år). Materielle skader større enn 100 mill. 

Varig skade på eller tap av samfunnsverdier. 

 

Fig. 11 – Konsekvenskategorier  

 

 

 7.3 Nærmere beskrivelse av relevante farer som må utredes nærmere 
 

 

7.3.1 Byggegrunn (kvikkleire) 

 

I følge NGUs løsmassekart består grunnforholdene i området av elveavsetning. Selv om 

elveavsetning ikke anses som farlig, kan det ligge ustabile masser under disse. 

Kunnskapsgrunnlaget betraktes ikke som godt nok og geoteknisk vurdering skal være på 

plass før sluttbehandling i kommunestyret. 

 

7.3.2 Støy  

Vegtrafikkstøy fra E6 antas å være den største støykilden for området for omsorgsboligene. 

Støyforurensningen vil være begrenset sett i lys av den lave årstrafikken i området. ÅDT i 

sommerhalvåret er ca.1500 og ÅDT i vinterhalvåret er ca. 750 (planbeskrivelse Skibotn senter 

2012). Lav fartsgrense på 40 km i timen reduserer støynivået.   

Det er ikke foretatt målinger av trafikkstøyen i området, men på grunn av avstand, lav 

fartsgrense og forholdsvis lite trafikk er det lite trolig at området for omsorgsboligene blir 

utsatt for trafikkstøy som er sjenerende eller krever tiltak.  

 

 

 

 

 

     

 

 8. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET  
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 8.1  Utredningstemaer 
 
Tabellen viser temaer som vurderes i forhold utbygging/tiltak i planområdet 

 

Utredninger Vurdering Tilgjengelig kunnskap 
Natur og miljø 

Kulturminner/ 

kulturmiljø 

Vurdering om tiltaket påvirker kulturminner og/eller 

kulturmiljøer.  

Søk fra kulturminnesok.no (18.01.18) viser at det ikke 

ligger noen kulturminner i området. Sametinget har i brev 

(11.12.17) til oppstartsmeldingen skrevet: «Av kjente 

forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte 

tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 

samiske kulturminner». 

 

Landskapsanalyse (2012)   

Landbruk Vurdering om tiltaket bidrar til hinder for landbruket.  

Utbyggingen vil i liten grad være til hinder for landbruket 

(noen furutrær må felles).  

 

www.skogogland-skap.no 

og lokal kunnskap. 

Truede arter 

 

Vurdering om tiltaket påvirker rødlista arter. 

Utbygging vil ikke påvirke rødlista arter.  

Søk fra artsdatabanken (artskart.artsdatabanken.no, søk 

18.01.18) viser ingen rødlista arter innenfor planområdet. 

Sør for planområdet ved Skibotn skole ble det den 24. 

august 2017 observert 7 brushaner som er sterkt truet.  

 

 

Samfunn 

Utbygging Vurdere behov for utvidelser av offentlige – og oppføring av 

andre bygninger.  

Tiltaket er positiv for offentlig tjenesteyting. 

 

Drøfting med impliserte og 

aktuelle utbyggere 

Trafikksikkerhet  Vurdering om utbyggingstiltaket får konsekvenser for 

trafikksikkerheten.  

Utbyggingen vil ikke få negative konsekvenser for 

trafikksikkerheten da eksisterende kjøre- og gangvegnett 

benyttes. 

 

Nasjonale normkrav og 

retningslinjer Håndbok 

N100. 

Universell 

utforming  

Vurdering av muligheter for universell tilrettelegging. 

Bygninger og utearealer skal være universelt utformet. 

Plan og bygningsloven § 

10.  

Byggeteknisk forskrift. 

 

Fig. 12 – Utredningstemaer 
 

  

http://www.skogogland-skap.no/

