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KAP. 1 SAMMENDRAG 
 
Utarbeidelse av reguleringsplan for Skibotn deponi skjer i henhold plan- og bygningsloven. Planen er en 
detaljregulering iht. § 12-3.  
I henhold til § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. For 
planer som konsekvensutredes, inngår risiko- og sårbarhetsanalysen normalt inn i konsekvensutredningen. 
Reguleringsplanen er konsekvensutredningspliktig etter plan- og bygningslovens § 4-2. 
 
I Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven kommer planen inn under § 2 
om planer som alltid skal konsekvensutredes etter forskriftens bokstav d) «områdereguleringer, og 
detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål,». 
Utbyggingsformål omfatter alle anlegg og bygningsmessige tiltak, og deponiet planlegges for et areal på ca. 
100 dekar.  
Totalt planlegges deponiet å romme ca. 220.000 m³, som med overhøyde gir deponering av inntil 300.000 
tonn uorganisk avfall. Deponiet planlegges anlagt ved at det graves delvis ned i bakken og delvis fylles opp 
jordvoller rundt, slik at det ideelt sett ikke blir behov for tilførte masser eller deponering av 
overskuddsmasser. Dette avhenger imidlertid av kvaliteten på de stedegne massene. 
Bunnen og sidene av innvendig deponi tettes med folie og bitumen i flere lag, og det monteres 
dreneringsgrøfter under deponiet med avløp til renseanlegg for å sikre mot avrenning av forurenset vann 
fra deponiet.  
Vekstjordlaget som fjernes i forbindelse med anlegg av deponiet vil bli tatt vare på og planert på utsiden av 
ferdig anlegg, slik at frø og planter fra området får anledning til å etablere seg på ny. 
Det settes opp høyt gjerde på toppen av vollen med låsbar port for å hindre ferdsel av mennesker eller dyr i 
anlegget. 
Atkomst til området blir fra eksisterende avkjørsel fra E8 via vei til eksisterende komposteringsanlegg. Det 
forventes en marginal trafikkøkning som følge av tiltaket. 
Tiltaket er vurdert til samlet å ha en middels negativ konsekvens for de tema som er utredet i 
konsekvensutredningen. 
 
Det gjennomføres avbøtende tiltak ved avkjøring fra E8 med hensyn til skogrydding, samt tilfredsstillende 
brøyting i vinterperioden. 
For grunnforhold og geoteknikk konkluderes det med at deponiet kan anlegges med tilfredsstillende 
stabilitet for planlagte jordvoller, og at forventede små setninger ikke vil være problematisk for tetting av 
deponibunn og -sider. Deponiet må godkjennes av geoteknisk sakkyndig, og det gjennomføres 
grunnundersøkelser i og omkring området før oppstart på grunn av mulige forekomster av kvikk/sensitiv 
leire. 
Deponiet kan medføre press på eksisterende renseteknologi for sigevann, og konsekvensutredningen foreslår 
derfor at det stilles vilkår i planen knyttet til forurensning for å sikre mot utslipp av urenset sigevann. 
 
Planforslaget medfører samlet sett middels til små negative virkninger i området etter at planens omfang er 
redusert og avbøtende tiltak er innarbeidet. 

I denne planbeskrivelsen er hovedpunktene fra konsekvensutredningen innarbeidet. I tillegg følger 
konsekvensutredningen i sin helhet som vedlegg. 
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KAP. 2 BAKGRUNN 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et avfallsdeponi for lettere forurensede 
masser i form av aske fra forbrenningsanlegg, gips og pakket eternit i tråd med godkjenning fra 
Fylkesmannen i Troms. Det skal ikke deponeres avfall som kan fly med vinden. 

 

 
Figur 2. Annonsert lokalisering av planlagt område for deponiet for høringsrunden 

2.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 
Forslagsstiller er Avfallsservice AS, Hovedvegen 62, 9152 Sørkjosen. 

Plankonsulent er AR-Ing AS, postboks 112, 9189 Skjervøy. 

Det foreslåtte planområdet omfatter del av eiendommen gnr. 45 bnr. 2 i Skibotndalen og eies av 
Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos. 

2.3 TIDLIGERE VEDTAK 
Skibotn Avfallsdeponi planlegges etablert i Skibotndalen, Storfjord kommune på del av gnr. 45 bnr. 2 ved 
siden av og i tilknytning til eksisterende komposteringsanlegg.  
Det er ikke gjort tidligere vedtak som har betydning for saken. 

2.4 UTBYGGINGSAVTALER 
Det foreligger ingen avtaler om utbyggingen. 

2.5 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Planen utløser krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter 
plan- og bygningsloven, hvor planarbeidet faller inn under § 2 Planer som alltid skal behandles etter 
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forskriften, bokstav d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye 
områder til utbyggingsformål, på grunn av at det endelige deponiet vil trenge om lag 55 dekar. 

Rambøll Norge AS, postboks 117, 9252 Tromsø er engasjert av tiltakshaver til konsekvensutredningen. 

KAP. 3 PLANPROSESSEN 

3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS, VARSEL OM OPPSTART, PLANPROGRAM 
Det ble avholdt forhåndskonferanse med Storfjord kommune 16.02.15 hvor det ble konkludert med at 
planen ikke utløste krav om konsekvensutredning. 

Det ble derved sendt ut varsel om oppstart av planarbeid i brev datert 17. mars 2015 til berørte parter 
og myndigheter, og annonsert i lokalavisa Fremtid i Nord 14. mars 2015. Frist for innspill til arbeidene 
ble satt til 10. april 2015. 

Etter tilbakemelding fra fylkesmannen i Troms 20. mars 2015 om konsekvensutredning ble det 
utarbeidet planprogram som ble sendt på høring elektronisk til de berørte høringsinstansene med ny 
frist for uttalelse 15. juni 2015. 

Planprogrammet ble vedtatt av Storfjord kommune i Plan- og Driftsstyrets møte 28. august 2015 med 
tillegg: 

1. Det vil bli avholdt informasjonsmøte etter at konsekvensutredningen foreligger. 
2. Det vil bli foretatt konsekvensutredning av  

a. Naturmiljø/nærmiljø/forurensning. 
b. Reindrift (av personer med reindriftsfaglig kompetanse). 
c. Landbruk (med arealregnskap som viser arealkvaliteter, arealtilstand, driftsforhold og 

effekt av tiltaket for planområdet og tilgrensende områder). 
d. Grunnforhold. 
e. Områdestabilitet dersom det finnes kvikkleire eller sprøbruddmaterialer i grunnen.  

Det fastsatte planprogrammet ligger til grunn for planforslaget og konsekvensutredningen. Forholdene 
som utredes/beskrives i denne planbeskrivelsen følger planprogrammets temaoversikt inklusive 
tillegg. Konsekvensutredningens vurderinger er innarbeidet i denne planbeskrivelsen, og rapporten 
følger i tillegg med som vedlegg i sin helhet. 

KAP. 4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 OVERORDNEDE PLANER 
Kommuneplanens arealdel er under arbeid, og samsvarer med planforslagets arealutnyttelse.  

4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i planområdet. 

4.3 TILGRENSENDE PLANER 
Planområdet grenser mot eksisterende reguleringsplan for komposteringsanlegg. 

4.4 TEMAPLANER 
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Det foreligger ingen temaplaner for området som berøres av planen. Vi viser for øvrig til 
konsekvensutredningen for gjennomgang. 

4.5 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER/RAMMER/FØRINGER 
Planen berører ingen rikspolitiske retningslinjer. 

KAP. 5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 BELIGGENHET 

 
Figur 3. Kart som viser lokalisering av planområdet i et større perspektiv. 

• BELIGGENHET 
Planområdet befinner seg i Skibotndalen som strekker seg fra havet i nordvest til grensetraktene mot Finland 
mot sørøst. 
Planområdet er en del av gnr. 45 bnr. 2 som eies av Statskog SF. 

• AVGRENSING OG STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET 

Planlagt 
reguleringsområde 
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Planområdet avgrenses av fjellkant mot nordøst, område for komposteringsanlegg mot sørvest og 
avgrensning mot nordvest og sørøst tilpasses til en optimal plassering i forhold til atkomstvei og nødvendig 
omfang for å oppnå ønsket deponivolum. 
Området som omfattes av detaljreguleringsplanen er på ca. 55 daa. 

5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 
Det er ingen bebyggelse i planområdet. Arealene benyttes til beite for sau og rein. 

5.3 STEDETS KARAKTER 

• STRUKTUR OG ESTETIKK 
Området ligger på en furumo med næringsfattig morene som er kledd av lav og lyng. Topografien viser et 
klassisk dødislandskap fra slutten av siste istid.  
Skibotndalen er en brei U-dal, uten forgreininger foruten et par V-daler som stikker inn fra sør og skaper 
variasjon. Dalen munner ut i Storfjorden i nordvest, og lengden er om lag to mil. I området hvor deponiet 
planlegges har dalen en bredde på 6-7 km. Fjellsida på sørvestsida er karakteristisk, reiser seg bratt, har 
mange store flåg, og bratte fjellsider med lite eller ingen vegetasjon, men med mer eller mindre 
sammenhengende rasmark og ur. Dalbunnen består av markerte åser med skog, og i øst er det fjellet 
Adjet med flåg og ur som dominererende strukturer. Området der deponiet planlegges kan karakteriseres 
som et typisk område for denne delen av Skibotndalen. Fra dalbunnen har man godt utsyn mot de 
karakteristiske fjellformasjonene i øst og sørvest.  
I dag er området preget av aktiviteten i komposteringsanlegget, det er sterk lukt fra aktiviteten som 
berører hele området, avhengig av vindretning. Det er også rester av plast fra avfallsposer både utenfor 
og innenfor gjerdet til eksisterende komposteringsanlegg. I området er det en tildekket, gammel 
søppelfylling som tidligere ble brukt av Storfjord kommune. Dette området er bevokst av gress.  
I retning fra planlagt mottak og mot nord-vest er det ei større våtmyr, Stormyra, med en skrent opp mot 
planlagt deponi. Mot nord-øst er det en skråning opp mot Ruohtovárri som også har blandingsskog av 
furu, bjørk og osp.  
Området er lokalisert på en større flate som gjør at deponiet ikke er synlig fra nærområdet på flata, men 
synlig fra Ruohtovárri og åssiden ned mot deponiet. 
Problematikken rundt lukt og rester av plast er blitt betydelig forbedret de senere år. For øvrig vises til 
årlig rapport fra Bioforsk vedrørende miljøbelastningen som følge av komposteringsanlegget. 

• EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
I planområdet er det ingen bebyggelse. På komposteringsanlegget er det oppført en plasthall og mindre 
bygninger til driften. 

5.4 LANDSKAP 

• TOPOGRAFI OG LANDSKAP 
Landskapet er jorddekt med furuskog og blandingsskog i et relativt flatt område mellom 30 og 50 moh. som 
stiger inn mot fjellet Ruottuvaara mot nord-nordøst. Grunnen består av sand og morenemasser som er 
elveavsetninger under marin grense, og med myrområde i tilgrensende område mot nordvest og noe skog av 
middels bonitet mot sørøst. Jf. Kilden 6. mai 2015.  
 
I søkk og på våtere partier er det grasdekke, og med bjørk som dominerende trevegetasjon selv om andre 
lauvtrær også finnes. I lisidene som omkranser selve tiltaksområdet er marka mer næringsrik og 
vegetasjonsbildet mer variert, og vi finner blant annet et vesentlig innslag av osp i furuskogen her. 
 
Den flate furumoen med dagens komposteringsanlegg ligger på kote 36,0 og avsluttes mot nord i en brink 
hvorfra det faller en markant skråning ned mot et stort flatt myrområde, Stormyra, som ligger på kote 22,5. 
Brinken og skråningen ned mot Stormyra er i hovedsak bevokst med skog av bjørk og furu. Trevegetasjonen på 
brinken og i skråningen ned mot Stormyra er meget viktig for landskapsbildet i området, fordi den gir en god 
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visuell avslutning av deponiet, og holder deponiet «på plass» i landskapet, samt at det hindrer innsyn mot 
deponiområdet fra Stormyra og områdene lenger nord i dalen. 
 
Tiltaksområdets sårbarhet ligger i følgende forhold: 

• Avgrensingen av tiltaksområdet mot nord går ut over kanten av en markant og viktig trebevokst terrasse 
i dalføret. Dersom det blir gjort inngrep i det naturlige terrenget og den stedegne vegetasjonen på og 
ved denne brinken, vil dette medføre store negative landskapskonsekvenser. 

• Vegetasjonen i tiltaksområdet er seintvoksende på grunn av næringsfattig og stedvis vassjuk mark. 
• Området er eksponert fra den høyereliggende furukledde åsen nord for tiltaksområdet. Denne åsen er 

imidlertid ikke bebodd eller betegnet som et viktig område for friluftsliv. 

• LOKALKLIMA 
Klimaet er svakt kontinentalt med kalde vintre og relativt høye sommertemperaturer, noe som har gitt 
regionen betydelige områder med vital furuskog. 

• ESTETISK OG KULTURELL VERDI 
Områdets verdi er utredet i konsekvensutredningen, som har vurdert landskapsbildet i tiltaksområdet 
til middels verdi. Det er da tatt hensyn til naboskap til det ødelagte landskapet i dagens avfallsanlegg. 

5.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

I følge Riksantikvarens database Askeladden er det ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner 
hverken i planområdet eller i et større område rundt. Det er ikke registrert verneverdige eller fredete 
bygninger innenfor planområdet. 

Under NIKUs befaring 14.10.2015 ble det registrert 3 strukturer i området. 
Det er vanskelig å si noe om kulturminnenes alder og funksjon uten nærmere undersøkelser. Det lå ikke 
gjenstandsmateriale i dagen som kunne antyde alder. Vollene var kraftig overgrodd. Trærne i tuftene og 
på vollene antyder en viss alder. Det er kanskje mest sannsynlig å sette tuftene i sammenheng med 
andre verdenskrig og den tyske okkupasjonen. Den siste krigsvinteren var Lyngen-området og 
Skibotndalen sentralt i den tyske tilbaketrekkinga fra Nordvest-Russland og Finland. Det var titusenvis 
av tyske soldater og tusenvis av sovjetiske krigsfanger i disse områdene, og det er svært mange spor 
etter tysk aktivitet i hele Skibotndalen. 

Imidlertid er det en viss mulighet for at tuftene kan representere strukturer som er eldre, og som kan 
være knyttet til kvensk, norsk eller samisk aktivitet i området. 

Strukturene ligger nær hverandre, er like og ligger i samme type landskap og utgjør derfor ett 
kulturmiljø. 

Området er ikke systematisk registret av kulturminnemyndighetene ved Troms fylkeskommune (Jfr. 
Undersøkelsesplikten,§9, kulturminneloven). 

Det er usikkerhet omkring alder, funksjon og vernestatus til de kulturminnene som ble registrert under 
NIKUs oversiktsbefaring. Det anbefales derfor at kulturmiljøet blir nærmere vurdert av de to nevnte 
institusjonene slik at vernestatusen på kulturminnene kan avklares. 

Hvis det viser seg at kulturminnene innen planområdet har vernestatus automatisk fredet, innebærer 
dette at tiltaket ikke kan gjennomføres uten at det foreligger en dispensasjon fra kulturminneloven. 
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Ved funn av automatisk fredete kulturminner, kan det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. En 
dispensasjon vil i de fleste tilfeller innebære en arkeologisk undersøkelse før tiltaket kan iverksettes. Et 
alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket for å forhindre direkte konflikt. 

Det er meldt fra Sametinget at det er ønskelig med en nærmere undersøkelse av tuftene. Dette må skje 
når det ikke er snø og is i området, samt med gode lysforhold. 

5.6 NATURVERDIER OG BIOLOGISK MANGFOLD 
Den sårbare arten laterittkjuke (Postia lateritia - VU) ble funnet på en stor, nedsaget furustokk nederst i 
skråninga. De fåtallige stokkene som ligger her er av noe eldre dato og mer nedbrutte. Avkappet er også 
av eldre dato. Ecofact som de siste par årene har undersøkt flere furuskogsområder i dalen, finner at det 
er marginalt med gammelskog av furu i dette området. Likevel er det registrert flere rødlistefunn av 
vedboende sopp knyttet til gammel furuskog i de få arealene som er. Disse artene har følgelig få 
habitater for overlevelse på lengre sikt. Slike områder som i denne lia hvor det er rødlistefunn av 
vedboende sopp, og hvor skogen i tillegg har potensial for å utvikle seg til eldre skog, vil være viktig å la 
stå urørt. 

I myrområdet skyldes stor negativ konsekvens at hele myras hydrologi kan endres av en slik utbygging. 
Myrområdet ligger på et lavere platå enn resten av utbyggingsrådet, og skråningen mellom er nokså 
bratt. Det mest effektive avbøtende tiltaket vil være å begrense utbyggingen til det øvre platået slik at 
myra ikke blir berørt. 

For den delen av utbyggingen som innbefatter skogsområder med liten verdi kan vi ikke se noen 
mulighet for avbøtende tiltak. Vegetasjonen må fjernes for å etablere deponiet, og man kan vanskelig se 
for seg å etablere ny furuskog som et tiltak. 

I den delen av influensområdet som har stor verdi skyldes konsekvensutredningens vurdering «middels 
negativt omfang» nærheten til utbyggingsområdet for den sårbare arten av sopp som ble funnet i 
skråningen mot nord, utenfor planområdet. En ødeleggelse av denne artens voksested vil også fjerne 
forekomsten av arten. Dette er en vedboende sopp som vokser på død ved av furu. Et viktig avbøtende 
tiltak vil være i størst mulig grad å holde avstand til dette området under utbyggingen. Det bør 
opprettes en buffersone mellom utbyggingen og det avgrensede verdifulle området. Fjerning av trær og 
annen vegetasjon bør ikke forekomme i denne buffersonen. 

Biologisk mangfold kan beskrives på flere nivåer. I konsekvensutredningen gis en kortere og mer 
overordnet vurdering av biologisk mangfold i tiltaksområdet. Innbakt i det skal mangfoldet av 
økosystemer og arter og deres økologiske sammenhenger inngå. 

Tiltaksområdet består hovedsakelig av skogsmark i form av bærlyngfuruskog på fluviale avsetninger, 
tresjiktet er mest furu, men også noe bjørk. I tillegg er det en liten del av et våtmarksområde i utkanten 
av tiltaksområdet. I nærheten er det også noe kulturmark, elveløpet til den store Skibotnelva, og 
dessuten en sørvestvendt li med skogsmark som er lokalisert rett nord for området. 

I nærområdet til tiltaket er det sparsomt med tidligere artsobservasjoner (database: artskart.no). Den 
eneste rødlistede arten som er registrert i artskart.no i nærområdet for tiltaket er gaupe (på grunnlag 
av kadaverfunn). Arten regnes som sårbar (VU). Observasjonen er gjort på den andre siden av elva, og 
er et godt stykke unna tiltaksområdet. Gaupe kan imidlertid streife over store områder, og man kan ikke 
utelukke at den også bruker tiltaksområdet som en del av sitt territorium.  
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Det er gjort noen registreringer av karplanter i relevant nærhet til området, noen få registreringer av 
fugl, og i lia like nord for utbyggingen er det funnet flere lavarter og noe sopp. Ingen av disse tidligere 
registreringene er sjeldne eller truet, imidlertid indikerer noen av sopp/lav-funnene eldre skog.  

Like sør for dagens anlegg er det en registrering fra 1985 på en hel rekke døgnfluer. Ingen av disse er 
rødlistet. Normalt finner man døgnfluer i nærmere tilknytning til vann, og det er sannsynlig at 
avmerkingen på artskart er noe upresis.  

Fylkesmannen i Troms har blitt forespurt om opplysninger angående sensitive arter, og oppgir at de 
ikke kjenner til sensitive arter som vil bli berørt av tiltaket. 

Arealet som omfattes av planområdet består av uproduktiv skog og skog av lav bonitet jf. Kilden 6. mai 
2015.  
Forslaget til reguleringsplan vil ikke berøre utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 
naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase 6. mai 2015.  
Det er ikke registrert rødlistede, truede eller sårbare arter i planområdet jf. Artsdatabanken 6. mai 
2015. 
 
I lia, helt på kanten av det avgrensede tiltaksområdet, skifter skogen karakter. Her er eldre og mer 
kontinuitetspreget blandingsskog av furu, osp og selje. Furutrærne har større dimensjoner enn i resten 
av området, og det er noe død ved og eldre avkapp av furuvirke av relativt store dimensjoner. Det er 
også noe innslag av mer storvokst selje og osp. 

5.7 REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK, UTEOMRÅDER 
Området brukes til flere formål med hensyn til rekreasjon. Skogen preges av bærlyngmark, spesielt 
tyttebær og krøkebær, og området benyttes i stor grad til bærplukking, både av lokalbefolkningen i 
Skibotn, men også bærplukkere fra omkringliggende bygder og Tromsø by. 
Området er midt i kjerneområdet for elgjakt i Skibotndalen. Den sentrale delen av elgstammen i dalen 
vandrer i disse områdene, og det felles elg hver jaktsesong innenfor området mellom E8 og Skibotnelva. 
Området er ett av fire jaktfelt innenfor Skibotn storvald. 
Skibotnelva er kjent for å være en særdeles god lakse- og sjøørretelv. Som sjøørretelv kan elva 
betraktes som en av de beste i landet, med en gjennomsnittsstørrelse på sjøørreten som ligger på topp i 
Norge. Imidlertid er elva infisert av Gyrodactulus salaris, og senest i 2015 ble det igjen påbegynt en 
behandling av elva. Dette viser at det investeres store økonomiske midler for å ivareta stammen av 
atlanterhavslaks i området. 
Området fra E8 brukes i stor grad til idrettsformål. Traseen til Lavkarittet følger deler av veien ned mot 
avfallsmottaket, fortsetter videre ned til Kiholmen, og videre ned mot Fossevollen og Skibotn. I tillegg til 
selve Lavkarittet som arrangeres årlig, benyttes området som treningsområde for terrengsykling. Veien 
ned fra E8 benyttes som treningsløype for hundekjøring både sommer og vinter, det er også et område 
som benyttes av joggere og til tur. Det har tidligere vært arrangert større orienteringsløp i dette 
området, men per i dag er det liten aktivitet i orienteringsmiljøet i Skibotn. Imidlertid ønsker og tror 
Skibotn Idrettslag at denne aktiviteten vil ta seg opp framover. 
 
Kartleggingen viser at dette området er karakterisert som et svært viktig friluftsområde. 

5.8 REINDRIFT 
Skibotndalen hører til Bassevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt som har hatt beiterett i Skibotndalen fra 
1960-tallet og hatt helårs beiter i Storfjord og Gáivuotna/Kåfjord kommuner siden 1990-tallet. 
 
Reinbeitedistrikt 24 Bessevouvdi/Helligskogen grenser til Sverige og Finland, og har helårs reinbeiter i 
Storfjord og Kåfjord kommuner (Figur 24). Det betyr at reinen beveger seg innenfor distriktsgrensene hele 
året og har ikke lange forflyttinger mellom de ulike årstidsbeitene. 
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Reindriftskartene på nett har informasjon om høyereliggende reinbeiter, men ingen data om nedre del av 
Skibotndalen. Fylkesmannen har på grunnlag av informasjon fra reinbeitedistriktet utarbeidet reindriftskart 
for nedre del av Skibotndalen.  
 
Reinen søker oftest tilbake til geografiske områder der de er vant til å beite. Oksene og simlene skiller 
naturlig lag om våren, simler til mere uforstyrrete kalvingsområder, mens oksene søker til andre 
barmarksområder. Oksene er oftest roligere og tåler mer forstyrrelse uten å bli skremt. 
Om vinteren bruker reinen av det overskuddslageret som er opparbeidet gjennom sommeren. Det er derfor 
viktig at vårbeiter og kalvingsland er tilgjengelig og har minst mulig av annen aktivitet, slik at reinen raskt får 
tatt til seg næring for vekst og kalving. Den marginale faktoren for reinen om våren er snø- og isfri mark. 
Lavereliggende områder blir tidligst bart og reinen søker naturlig og årvisst til disse arealene. Barflekker med 
skrinn vegetasjon er viktige beiter, mens snøen fortsatt kan ligge dyp i fjellet tidlig i mai. Utover sommeren 
kan okser og simler blandes mer, når simla ikke lengre har nyfødt kalv. 
Utgangspunktet for sommerbeitet er at det skal være spredt, slik at tilgjengelige beiteareal blir fullt ut 
benyttet. Utnyttelse av beiter fører til bedre og effektivt næringsopptak som gir reinen bedre kondisjon. 
Man unngår for mye press på et område som kan være tilfelle når reinen beiter i flokk. Samtidig er reinen 
flokkdyr som søker sammen når det ligger til rette for det. 
 
I sommerperioden blir reinens arealbruk i hovedsak styrt av været og insektsbelastningen. På stille og 
varmere dager vil reinen trekke opp i høyden til luftingsplasser, ofte på snøfonner der de unngår insekter. 
Når det blir kjøligere og om natta vil reinen flytte seg ned til urterike dal- og lisider. På kjølige dager om 
sommeren vil reinen beite lavere i terrenget. Reinen er altså avhengig av både lavereliggende områder med 
rike beiter og høyereliggende lufteområder om sommeren. 
 
Skogsområder er viktig fordi der er mye gress og løv som reinen beiter, og særlig sopp som reinen er glad i. I 
skogen er det ofte kilder, skygge og ly for ørn. Rein med kalv kan søke skogen for ly og trygghet. I området 
ved Ruohtovárri er det forholdsvis tett skog av furu og bjørk. 
 
Skibotndalen er et viktig vårbeite for Bessevuovdi reinbeitedistrikt. Området blir tidlig bart på våren, og 
reinen trekker ned for å finne tilstrekkelig beite. Etter en lang vinter er det særlig viktig med bare rabber på 
fjellet og i dalområdene som sikrer at reinen finner lav på trær eller på bakken, tørt gras og de tidligste spirte 
plantene. 
 
Planlagt utbyggingsområde og arealene rundt dette i Skibotndalen er i hovedsak bevokst med skog og lyng. 
Som reinbeite vil de ha inntil middels næringsproduksjon. Lavereliggende og tidlig snøfrie areal som nedre 
del av Skibotndalen er typiske kalvingsområder (vårbeite I), og for Bassevuovdi/Helligskogen distrikt er slike 
områder en mangelvare som vanskelig kan erstattes. Dalstrekningen rundt Ruohtovárri blir tidlig bart om 
våren, og vil i år med mye snø være helt nødvendige for reidrifta. Reinbeitene brukes fast hvert år, og reinen 
har flere trekkveger på tvers av dalen. Samlet vurderes reindriftsinteressene knyttet til planområdet å ha 
stor verdi. 
 
Det er kjent at reinen unngår menneskelig aktivitet, men tilpasser seg bedre mekaniske inngrep. Det er 
derfor usikkerhet omkring i hvor stor grad reinen vil unnvike utvidet deponiområde og om den vil komme 
tilbake over tid. Deponiet vil sannsynligvis ha mest maskinell aktivitet, men ikke en aktivitet som er 
regelmessig. Ut fra det kan unnvikelsen bli stor, særlig for simle med kalv. 
 
En utvidelse av deponiet vil utgjøre et stort arealbeslag, utvide aktivitet og forstyrrelse i dagens beite og 
kalvingsområde. Støy, menneskelig aktivitet og trafikk forstyrrer rein. Distriktet har rein som er sky og 
springer lett unna. Økt aktivitet vil forstyrre det naturlige trekket i og rundt Rouhtovárri ytterligere og 
dermed avskjære reinen fra å bruke området. Planlagt utvidelse antas å driftes med maskiner og i mindre 
grad mennesker som er ute i anlegget, noe som kan ha mindre negativt omfang enn for eksempel et 



Skibotn deponi, planbeskrivelse 

Side 11 av 27 
 

hyttefelt. Utvidelse av avfallsdeponiet kan synes lite konfliktfylt, siden området allerede er forstyrret av 
dagens aktivitet. Likevel gjelder dette utbygging midt i distriktets kalvingsområde, som er areal som trenger 
ekstra beskyttelse. Utvidelse av deponiet med etablering av nytt areal og potensiell økt trafikk vil ha negative 
konsekvenser for reindrifta. 
 
Menneskelig aktivitet i et område virker mer forstyrrende på rein enn faste installasjoner. Det er derfor 
viktig å begrense menneskelig aktivitet i utredningsområdet i den perioden reinen skal bruke arealene. 
 

• Redusere utbyggingsarealet i nord-vest og sør-øst, slik at nytt område med aktivitet reduseres i 
utstrekning. 

• Unngå anleggsarbeid om våren i kalvingsperioden. 
• Ha kontakt med reinbeitedistriktet før og under utbyggingen, for å sikre at reindrifta blir best mulig 

ivaretatt. 
• Etablere buffersoner og økonomisere med eksisterende areal, slik at den totale forstyrrende 

aktiviteten ikke øker. Form og bredde på buffersoner må eventuelt avklares med reinbeitedistriktet. 

5.9 LANDBRUK 
Området benyttes til utmarksbeite for sau med 0-25 dyr pr km² i følge Skog og Landskaps karttjeneste 
Kilden 6. mai 2015. 
Det drives ikke med skogbruk i Skibotndalen per i dag. Tidligere har det blitt tatt ut furu til produksjon av 
gjerdestaur. Den eldre og større furuskogen i Skibotndalen har potensiale som blant annet 
bygningsmateriale. Grunneier tar eventuelt initiativ til, eller leier ut areal, til hogst. 
 
I Skibotn er det fire husdyrholdere som har totalt ca. 400 vinterfôra sau, og ca. 1000 sau på beite i 
sommerhalvåret. Omkring 600 av disse beiter i området ved Ruohtovárri. Driftsenheten 45/6 berøres av 
tiltaket, og en mindre driftsenhet kan være noe berørt. 
 
Arealet for planlagt deponi har skogsareal med lav bonitet og ikke spesielt gode beiter med vekst av lyng og 
mose (se Figur 33). Lisiden opp mot Ruohtovárri har rikere vegetasjon, god solinnstråling, blir tidlig varmt om 
våren, og er gode vårbeiter. Tilgang til disse arealene er viktigere for dagens og framtidige beitebruk. 
 
Gårdbrukeren på gnr/bnr 45/6 leier teiger på totalt ca. 140 dekar, fordelt på henholdsvis 105 dekar 0,5 km 
øst for deponiet, og 35 dekar ved Skibotnelva i vest. Gården oppgis også å ha 42 dekar på privat grunn. Ved 
området i øst er det påbegynt videre nydyrking som ikke er sluttført. Innmarka blir slått om sommeren og 
graset lagt i rundballer. Gårdbrukeren har etablert gjerdeanlegg inntil dyrka mark for sortering av sau, uttak 
til slakt, vinterforing og lignende. Området ved den dyrka marka er flatt, lett tilgjengelig, er lett dyrbart og 
har stort potensial som dyrkbar mark. 

Planlagt utbyggingsområde og arealene rundt dette i Skibotndalen er i hovedsak bevokst med furuskogskog, 
lyng og mose. Arealet er del av et større utmarksbeite for omkring 600 sau. Antall sauer på beite i 
planområdet kan være vanskelig å angi eksakt, men kan ligge både under og over 25 dyr/km2, noe som 
tilsier middels verdi. Området har lav bonitet, men er flatt og lett tilgjengelig. Arealet har potensiale for 
oppdyrking. Ruohtovárri med lisiden som vender mot deponiet har rikere vegetasjon, er tidlig bart og har 
viktige beiteområder. Samlet vurderes landbruksinteressene knyttet til planområdet å ha middels verdi. 
 
En utvidelse av deponiet vil utgjøre et arealbeslag på ca. 100 dekar av areal brukt til utmarksbeite. Beitet 
inngår i en større dalstrekning og ligger inntil områder som har gode beiteforhold. Utvidelsen vil utgjøre en 
barriere for ferdsel mellom deponiet og Ruohtovárri. Atkomsten er viktig ved for eksempel henting av dyr 
om høsten. Utvidelsen beslaglegger potensiell dyrkbar mark, men det er ikke nærliggende å tro at området 
bak dagens deponi vil bli dyrket opp. Omfanget av utvidet deponi vil være middels negativt. 
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Avbøtende tiltak vil kunne bidra til at landbruksdrifta får mindre ulemper av utbyggingen. Følgende tiltak er 
viktige: 

• Avgrense deponiet mot Ruohtovárri slik at det blir åpen passasje på ca. 10 m mellom deponiet og 
fjellet. Det vil være viktig for både samling av beitedyr og eventuell framtidig skogdrift. 

• At hele anlegget gjerdes inn. 
• At avfall med lukt skjermes med nett, for å hindre fugler å ta seg inn i området. 

5.10 TRAFIKK OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Det eksisterer ikke teknisk infrastruktur innen planområdet. Imidlertid vil det planlagte deponiet være i 
umiddelbar nærhet til det eksisterende komposteringsanlegget med lavspenning elektrisk infrastruktur, 
bygg, renseanlegg, gjerder, deponi, samt et gammelt kommunalt avfallsdeponi som er avsluttet og dekket til. 

Av annen teknisk infrastruktur i nærområdet er høyspent strømledning fram til komposteringsanlegget, som 
er lokalisert på sør- og østsiden av komposteringsanlegget, altså på motsatt side av planlagt avfallsdeponi. 

I tillegg er det veg fra E8 til komposteringsanlegget, samt skogsbilveger i nærområdet. Det er også høy- og 
lavspennings luftledninger i Skibotndalen, men nærmeste luftledning er lokalisert ca. 1 km i luftlinje i retning 
øst, samt en luftledning ca. 1,2 km i retning sør-vest på andre siden av Skibotnelva. 

I området er det også en feltstasjon tilhørende Universitetet i Tromsø med flere bygg, samt 
Nordlysobservatoriet. Disse anleggene er lokalisert på andre siden av E8, ca. 2,8 km i luftlinje fra 
planområdet. I tillegg er Brennfjell leir med en rekke bygg lokalisert ca. 2,5 km i luftlinje i retning sør-øst. 
Dette er et privat anlegg som per i dag benyttes som flyktningmottak. Til nærmeste fast bosetting er det ca. 
1,7 km i luftlinje i retning nord, nord-øst. Det er lokalisert en campingplass ca. 3,5 km i luftlinje i retning sør-
øst. Bebyggelsen i Apaja er ca. 2 km fra planområdet, og ned til Skibotn sentrum er det ca. 4,5 km i luftlinje. 
 
Trafikk til komposteringsanlegget består av avtaletransport knyttet til konsesjoner og videresalg av avfall til 
forbrenning. I tillegg betjener anlegget en miljøstasjon og salg av matjord fra kompost til private.  

• KJØREATKOMST 
Anlegget ligger ca. 5 km fra Skibotn sentrum og ca. 2,9 km fra E8 langs brei og god grusveg. Vegen «SV807 
Hp1» er kategorisert som skogsbilveg i vegvesenets vegregister NVDB. Vegen var opprinnelig en skogsbilveg 
eid av Statsskog, men Avfallsservice har oppgradert vegen betydelig, og den kan nå benyttes av 
modulvogntog med lengde 25,25 m med totalvekt 60 tonn. 

• VEGSYSTEM 
Eksisterende vei til komposteringsanlegget har avkjøring til E8 og fortsetter som skogsbilveier fra 
komposteringsanlegget ned til Skibotnelva. Vegen er vesentlig utbedret av Avfallsservice AS fram til 
avfallsdeponiet. Denne vegen er atkomst til dyrka mark med mindre traktorveger som leder inn. 

• TRAFIKKMENGDE 

E8 har bruksklasse BK10-50t, dvs. akseltrykk 10 tonn og tillatt totalvekt 50 tonn, men er i tillegg tillatt 
for modulvogntog med lengde 25,25 m og totalvekt 60 tonn. 

E8 har en gjennomsnittlig ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 700 (2014) på strekningen forbi adkomsten til 
deponiet. ÅDT varierer mellom 550 ved grensa til Finland og 850 ved kryss med E6 i Skibotn sentrum. 
Tungtrafikkandelen på E8 er 21 % og fartsgrensen forbi adkomsten er 90 km/t. 
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Inn til komposteringsanlegget er det i dag gjennomsnittlig 19 enveisturer pr. virkedag av personbiler og 
vogntog med størst trafikk i sommerhalvåret den ukedagen hvor hageavfall kan leveres fra private 
(over 60 enveisturer). 

• ULYKKESSITUASJON 
Det er ikke registrert politirapporterte personskadeulykker på strekningen avkjørselen ligger på. Sør 
for Brennfjell leir og ved Myreng (sør for Skibotn sentrum) er det registrert to utforkjøringsulykker. 

• TRAFIKKSIKKERHET FOR MYKE TRAFIKANTER 
Det er ikke særskilt tilbud til gående og syklende langs E8. Det er heller ikke særskilt tilbud langs 
adkomstvegen. Alle arbeidsreiser foregår med privat bil. 

Området ligger nær Brennfjell leir som er en tidligere militærleir som nå er privat eid. I området sør for 
avfallsdeponiet er det et rikt stisystem som benyttes til friluftsformål. Adkomstvegen mellom E8 og 
deponiet inngår i sykkelturrute som går langs E8, inn på adkomstvegen og ned langs Skibotnelva til 
Skibotn. 

• VANN OG AVLØP 
Det finnes ikke offentlig eller privat vann- og avløpsnett i planområdet eller nærliggende områder. 

Det eksisterende komposteringsanlegget har lavspenning elektrisk infrastruktur, bygg, renseanlegg, 
gjerder, deponi, samt et gammelt kommunalt avfallsdeponi som er avsluttet og dekket til. 

• ENERGIFORSYNING OG ALTERNATIV ENERGI, FJERNVARME, M.M. 
Det er høyspent strømledning fram til komposteringsanlegget på sør- og østsiden av anlegget.  

Det er også høy- og lavspennings luftledninger i Skibotndalen, men nærmeste luftledning er lokalisert 
ca. 1 km i luftlinje i retning øst, samt en luftledning ca. 1,2 km i retning sør-vest på andre siden av 
Skibotnelva. 

5.11 BARNS INTERESSER 
Innenfor eller i nærhet av planområdet finnes det ikke godkjente anlegg eller interesser som berører 
barn og unge.  

Skibotn skole benytter ikke dette området til undervisning, men heller andre deler av dalen som 
Olderbakken, Helligskogen, samt området mellom Apaja og Kielva på vestsiden av dalen.  

Det var tidligere planlagt en motorcrossbane i dette området, men i henhold til nyere planer vil dette 
anlegges lengre oppe i dalen. 

5.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 
Planområdet er et ubebygd naturområde. Imidlertid er området rundt utredningsområdet lett 
tilgjengelig. Det går en god bilvei fra E8 og fram til eksisterende komposteringsanlegg (Bulldoserveien). 
Veien går over i skogsbilveg etter passering av anlegget, og fortsetter i to retninger, en mot Kiholmen (i 
underkant av 1 km fra komposteringsanlegget til Kiholmen), og en veg i retning Gorteneset (ca. 300 m 
fra komposteringsanlegget til slutten av vegen). Begge disse vegene går helt fram til Skibontelva. Ca. 1,4 
km før komposteringsanlegget går det en skogsbilveg på ca. 700 m mot nord, i retning Ruohtovárri. 
Området framstår som et skogsområde som ikke er kupert. 
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I henhold til utkast til kommuneplanens arealdel, skal alle reguleringsplaner ha en bestemmelse som 
redegjør for forholdet til universell utforming både internt i planområdet og i forhold til 
omkringliggende områder (jfr. plan- og bygningsloven § 11-9 punkt 5). I alle nye planer skal det 
vurderes hvorvidt det skal legges til rette for større grad av universell utforming enn det Teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10) krever. 

5.13 GRUNNFORHOLD OG OMRÅDESTABILITET 
Det er ingen kjente grunnundersøkelser utført i eller like ved planområdet. Nærmeste kjente 
grunnundersøkelser er utført langs E8, om lag 1,5-2 km øst og nord for aktuelle område. 

I henhold til kvartærgeologisk kart består øvre lag av løsmasser i planområdet av elveavsetninger som typisk 
vil bestå av sand og grus. Like nord for planområdet er det registrert tynt torvdekke. Ut fra terrenghelningen 
i dette området forventes det å være berg under torvdekket. Øst for planområdet er det i henhold til kartet 
tykk havavsetning som typisk vil være leire og silt. 

• STABILITETSFORHOLD 
Planområdet ligger i sin helhet under marin grense, som ligger på ca. kote 80-95 i området. Det er ikke 
registrert noen kvikkleiresoner på NVE sine kart i dette området. 

Ut fra ovennevnte forventes det at øvre lag av løsmasser i hele planområdet består av elveavsatt sand 
og grus. Derunder kan det forekomme leire i lag som er marine avsetninger. 

• FORURENSNING I GRUNNEN 
Planområdet for Skibotn deponi ligger ved siden av og i tilknytning til eksisterende 
komposteringsanlegg. På eksisterende komposteringsanlegg driver Avfallsservice AS med behandling 
av organisk avfall. 

Sigevannet fra komposteringsanlegget går via to sedimenteringsbasseng før det går over i et 
infiltrasjonsanlegg i stedlige masser som drenerer ut i Skibotnelva. Det ene sedimenteringsbassenget 
ble etablert i 2014 sammen med 3 nye infiltrasjonsgrøfter. En miljørapport utarbeidet av Bioforsk 
(Bioforsk, 2014) viser at disse tiltakene bidro til renere sedimentert sigevann. I 2013 ble det etablert 
miljøovervåkningsbrønner. Grunnvann som går ut i elva viser ingen tegn til utslag ved elvebredden. 

• EVENTUELL RASFARE 

Planområdet ligger iht. NVE sine kart (skrednett.no) like ved utløpsområde for steinsprang og 
snøskred. Løsne- og utløpsområder på aktuelle kart er soner som er «autogenerert» ut fra 
terrenghelning. Det vil si at det er konservativt registrert potensielle skredsoner alle steder hvor 
terrenget er bratt nok til at skredfare kan være tilfelle. Kartene tar ikke hensyn til klima, vegetasjon og 
lokale variasjoner. Faresonekartet viser utløp for steinsprang med brunt og for snøskred med rødt. 
Sonene strekker seg ned til ca. kote 50-45. 

Det er ikke registrert skredhendelser i det aktuelle området, og det kan heller ikke sees tegn fra 
tidligere skredhendelser fra flyfoto eller bilder fra befaring i området. Skråningen ovenfor planområdet 
er i dag dekket med relativt tett og høg skog. Skog vil ha positiv innvirkning på skred, ved at den hindrer 
at skred utløses samt at den bremser utløp av et eventuelt skred. 

Vi vurderer ut fra dette at planområdet ikke ligger i løsneområde for hverken snøskred eller 
steinsprang. 
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Det er pr. nå ikke registrert andre typer aktsomhetsområder som påvirker planområdet (kvikkleire-, 
jord- og flomskred). 

5.14 FORURENSNING 
Forurensning er et av hovedutredningstemaene, og er utredet i konsekvensanalysen med følgende omfang: 

• Kartlegge/vurdere fare for forurensning til luft, vann og grunn gjennom vurdering av eksisterende 
grunnlagsmateriale. 

• Vurdere konsekvenser av eventuell forurensning som følge av planforslaget 
Mål: 
 Avklare om planlagt utbygging har akseptabel sikkerhet mot forurensning. 
 Legge nødvendige føringer for utbyggingen. 
 Innarbeide nødvendige avbøtende i tiltak i plankart og planbestemmelser. 

 
Det må gjøres en beregning av maksimal forventet sigevannsmengder for deponiet. Dette for å se om 
eksisterende renseanlegg er tilstrekkelig eller om det må etableres nye/ større sedimenteringsbasseng for 
at utslippsvannet overholder krav som vil bli satt i deponitillatelsen. 
 
Ved spesielle situasjoner (større/langvarige driftsfeil), kan det oppstå overløp av urenset sigevann. Det 
anbefales derfor at det foreligger en beredskapsplan for å sikre alternative løsninger for å i størst mulig 
grad sikre at slike overløp ikke skjer. Eventuelle overløp av urenset sigevann skal håndteres umiddelbart, 
slik at utslippet får minst mulig konsekvens for miljøet. 
Utslipp fra et deponi skal kun bestå av renset sigevann og rent overvann. Eventuelle overløp av urenset 
sigevann skal håndteres umiddelbart, slik at utslippet får minst mulig konsekvenser for omgivelsene. 
Miljømålene for Skibotn nedre skal tas hensyn til i prosessene for å sikre en tilstrekkelig rensing av 
sigevannet. 
 
Det er viktig at gipsplater med papirbelegg deponeres i egne celler i deponiet, at det tildekkes og ikke blir 
stående i vann. Dette skyldes at mikroorganismer fra organisk avfall, i dette tilfellet papiret, vil medføre at 
svovelet fra gips frigjøres og danner svovelgasser. Gipsavfall må derfor ikke deponeres sammen med avfall 
med mer enn 5 % TOC (total organisk karbon). 
 
Siden forbud mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2011 faller flere av disse luktkildene bort. 
Det vil lite trolig kunne oppstå deponigass av betydning fra deponerte masser i planområdet. Det vil likevel 
være en naturlig del av et kontroll- og overvåkningsprogram for deponiet at det skal gjennomføres jevnlige 
målinger av gassemisjoner av deponiarealet med hensyn på å avdekke eventuell gassproblematikk og finne 
passende avbøtende tiltak, for eksempel etablering av et mer metanreduserende toppdekke. 
 
Det forventes ikke flyveavfall fra deponiet. 
 
Eternit (eller asbest) er farlig avfall, men kan deponeres på deponi for ordinært avfall på visse vilkår. Asbest 
er ikke miljøfarlig ved lagring/deponering, men er helsefarlig ved håndtering. Risikoen oppstår når løse 
asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Eternitplater/asbestavfall skal derfor være emballert 
når det leveres til deponering og skal legges i egne celler i deponiet. 
 
Det nye deponiet kan føre til en situasjon med press på eksisterende renseteknologi. Det er likevel ikke risiko 
for utslipp av urenset sigevann, slik konsekvensutredningen hevder. Behov for utvidet kapasitet for 
sigevannsbehandling utredes i forbindelse med planleggingen av deponiet, og det vil ikke på noen måte 
være noe overløp for sigevannet. Dette er heller ikke tillatt. Ved problemer med renseanlegget stoppes 
pumping av sigevann fra deponiet. Utslipp til luft vurderes å være av lite omfang da avfallet som deponeres 
inneholder svært lite nedbrytbart materiale, slik at mengden deponigass som dannes er minimal. Det kan i 
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tidsbegrensede perioder oppstå lokal støvflukt, hovedsakelig i forbindelse med anleggsperioden. Ved å sette 
inn støvdempende tiltak vurderes dette å være av lite omfang. 
 
Den helhetlige forurensningsmessige konsekvensen for planområdet og omkringliggende områder kan tyde 
på at det ikke vil oppstå en forverring i forurensningsforholdene sammenlignet med dagens situasjon. Den 
største risikoen er knyttet til sigevannshåndteringen og eksisterende rensetrinn. Det forslås derfor at det 
stilles vilkår knyttet til dette. 
 
God og sikker sigevannshåndtering er en grunnleggende forutsetning for å hindre forurensning fra et 
planlagt deponi å nå ytre miljø. For Skibotn deponi skal sigevannet føres fra planområdet til samme 
renseanlegg som sigevannet fra eksisterende komposteringsanlegg. Det anbefales derfor at det gjøres en 
beregning på sigevannsmengdene fra deponiet for å se om kapasiteten på dagens sigevannsrensning er 
tilstrekkelig i forhold til krav som stilles av forurensningsmyndigheten eller om det må etableres ytterligere 
et rensetrinn. 
 
Komposteringsanlegget er vedtatt avviklet i løpet av 3-4 år. Det vil imidlertid fortsatt være mottak av 
flis og mellomlagring av våtorganisk avfall i planområdet for komposteringsanlegg. 

5.15 RISIKO OG SÅRBARHET (EKSISTERENDE SITUASJON) 
Se vedlagte konsekvensutredningsrapport som vurderer alle relevante forhold. 
Området er ikke utsatt for rasfare. 
Området er ikke utsatt for flomrisiko. 
Området er ikke utsatt for sterk vind. 
Området er ikke utsatt for støy. 
Området har vært og er tidvis plaget med lukt fra komposteringsanlegget. 
Det er en del plastforsøpling i terrenget rundt komposteringsanlegget. 

5.16 NÆRING 
Avfallsservice AS drifter komposteringsanlegget ved siden av planområdet.  
Anlegget har 4 årsverk i dag og vil kunne øke til 6 årsverk etter utbygging av nytt deponi. 
Komposteringsanlegget avvikles i løpet av 3-4 år. 

5.17 ANALYSER/UTREDNINGER 
Se konsekvensutredning fra Rambøll datert november, 2015, som følger som vedlegg til 
reguleringsplanen. 

KAP. 6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 
Forslagsstiller ønsker å ta imot lettere forurensede masser som f.eks. aske fra forbrenningsanlegg, gips og 
pakket eternit, for lovpålagt forbehandling og deponering. Totalt planlegges deponiet å romme ca. 220.000 
m³, som tilsvarer ca. 220.000 tonn. Det skal ikke deponeres avfall som kan fraktes med vinden. 

Deponiet planlegges anlagt (i ett byggetrinn) ved at det graves delvis ned i bakken og delvis fylles opp 
jordvoller rundt, slik at det ideelt sett ikke blir behov for tilførte masser eller deponering av 
overskuddsmasser. Dette avhenger imidlertid av kvaliteten på de stedegne massene. Bunnen og sidene av 
innvendig deponi tettes med folie og bitumen i flere lag, og det monteres dreneringsgrøfter under deponiet 
med avløp til renseanlegg for å sikre mot avrenning av forurenset vann fra deponiet. Vekstjordlaget som 
fjernes i forbindelse med anlegg av deponiet vil bli tatt vare på og planert på utsiden av ferdig anlegg, slik at 
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frø og planter fra området får anledning til å etablere seg på ny. Det settes opp høyt gjerde nær toppen av 
vollen med låsbar port for å hindre ferdsel av mennesker eller dyr i anlegget. 

 

6.1.1 REGULERINGSFORMÅL 
§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg – industri 
§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veg 
§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur - friområde 

6.2 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL 
§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg – industri 

Gjelder selve deponiet hvor det presiseres hvilken type avfall som skal deponeres – aske fra 
forbrenningsanlegg, gips og pakket eternit, samt område for lovpålagt forbehandling etc. 
Deponiet planlegges anlagt ved at det graves delvis ned i bakken og delvis fylles opp jordvoller 
rundt, slik at det ideelt sett ikke blir behov for tilførte masser eller deponering av 
overskuddsmasser. Dette avhenger imidlertid av kvaliteten på de stedegne massene. 
Bunnen og sidene av innvendig deponi tettes med folie og bitumen i flere lag, og det monteres 
dreneringsgrøfter under deponiet med avløp til renseanlegg for å sikre mot avrenning av forurenset 
vann fra deponiet.  
Vekstjordlaget som fjernes i forbindelse med anlegg av deponiet vil bli tatt vare på og planert på 
utsiden av ferdig anlegg, slik at frø og planter fra området får anledning til å etablere seg på ny. 
Omlasting, lovpålagt forbehandling før deponering, og evt. nødvendig bebyggelse for drift av 
deponiet tillates på eget formålsområde ved siden av deponiet. Dette området må også inngjerdes. 

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veg 
Gjelder atkomstveg fra eksisterende komposteringsanlegg og opp til topp deponi, og rundt toppen 
av deponiet. Vegarealet rundt deponiet skal gi plass for manøvrering av kjøretøy som betjener 
deponiet, samt plass for lysstolper og annen teknisk infrastruktur. 

§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur – friområde 
Gjelder utsiden av deponiet som kan benyttes som beite. Gjerde med låsbar port settes opp nær 
toppen av deponivollen for at høyden på innsiden av gjerdet ikke skal bli så lav at dyr fristes til å 
hoppe over gjerdet. 
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6.3 PARKERING 
Det vil ikke legges til rette for parkering i planområdet. 

6.4 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 
Deponiets drensledninger kobles til eksisterende infiltrasjonsanlegg for rensing av sigevann før utslipp. 
Deponiet kobles til strømnettet på eksisterende anlegg i komposteringsanlegget. 
Deponiet får kjøreatkomst via eksisterende komposteringsanlegg med vei rundt deponiet på toppen av 
vollen. 
Bredde og stigningsforhold på interne veger tilpasses de kjøretøy som skal betjene anlegget. 
Deponiet benytter samme avkjøring og atkomstvei som komposteringsanlegget. 
Eksisterende bilvei fra E8 og fram til eksisterende komposteringsanlegg (Bulldoserveien) har god standard.  

6.5 UNIVERSELL UTFORMING 
I henhold til utkast til kommuneplanens arealdel, skal alle reguleringsplaner ha en bestemmelse som 
redegjør for forholdet til universell utforming både internt i planområdet og i forhold til omkringliggende 
områder (jfr. plan- og bygningsloven § 11-9 punkt 5). I alle nye planer skal det vurderes hvorvidt det skal 
legges til rette for større grad av universell utforming enn det Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 
(TEK 10) krever. 
Planområdet er et ubebygd naturområde. Imidlertid er området rundt utredningsområdet lett tilgjengelig. 

Formålet med anlegget er å ta i mot aske, asbestholdig materiale og gips. Dette leveres på område ved 
eksisterende mottak. Allmennheten skal ikke ha adgang til det nye deponiet. Imidlertid må adgang og 
tilgjengelighet til leveringsområdet for slikt avfall som deponiet tar imot sikres, skiltes og gjøres tilgjengelig 
på en enkel måte. 

6.6 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER 
Deponiet med atkomstveger og forbehandling vil bli inngjerdet, mens friområde i planområdet kan 
benyttes til beite. 

6.7 KULTURMINNER 
Planforslaget innebærer at påviste kulturminner fjernes. 
Det forutsettes en nærmere undersøkelse av kulturminnene før utbygging av området. 
Området er ikke systematisk registret av kulturminnemyndighetene ved Troms fylkeskommune (Jfr. 
Undersøkelsesplikten,§9, kulturminneloven).  
Det er usikkerhet omkring alder, funksjon og vernestatus til de kulturminnene som ble registrert under 
NIKUs oversiktsbefaring. Det anbefales derfor at kulturmiljøet blir nærmere vurdert av de to nevnte 
institusjonene slik at vernestatusen på kulturminnene kan avklares. 

6.8 AVBØTENDE TILTAK/LØSNINGER ROS 
Landskap 
Negative landskapskonsekvenser som følge av de landskapsinngrepene som foreslås i denne 
reguleringsplanen kan dempes eller reduseres ved tradisjonelle landskapstiltak (terrengforming, 
vegetasjonsbruk). Foruten slike virkemidler er det helt avgjørende at de anleggene som skal bygges opp i 
tiltaksområdet (deponier, terrengvoller, veger, bygg m.m.) gis en gjennomført høg kvalitet, og at det settes 
strenge krav til dette i reguleringsbestemmelsene. 
I dette prosjektet foreslås følgende konkrete avbøtende tiltak: 
Tiltaksområdets grenser justeres slik at en unngår de uheldige landskapskonsekvensene som er beskrevet 
under kapittel 7.6. De foreslåtte grensene sikrer at en får en naturlig buffersone med urørt landskap 
(trevegetasjon, lyng m.m.) i ca. 60 meters bredde mellom deponiet og den bratte skrenten ned mot 
Stormyra. Samtidig er deponiet trukket noe tilbake fra lifoten i nord, slik at en unngår uheldige 
løsmasseskjæringer og ødelagt vegetasjon; kort sagt at lia fortsatt forblir «hel og urørt». 
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• Vollene som skal arrondere deponiet anlegges med presis geometri, og bygges opp av stabile masser 
(ikke organiske, nedbrytbare masser). 

• Etter nødvendig hogst og bortkjøring av stubber, greiner m.m. legges eksisterende jordsmonn 
(organiske masser over undergrunn) opp i ranker rundt deponivollen. Disse massene tilbakeføres når 
vollene er bygget opp av stabile masser. 

• Vollenes yttersider og øvrige områder som er berørt av anleggsfasen tilplantes med stedegen 
trevegetasjon. 

• Gjerde på voll må ikke være høyere enn nødvendig, og vurderes plassert utenfor voll for å redusere 
høgde. Gjerdenes utforming er viktige for helheten. 

 
Vegetasjon og naturmiljø 
I myrområdet skyldes stor negativ konsekvens at hele myras hydrologi kan endres av en slik utbygging. 
Myrområdet ligger på et lavere platå enn resten av utbyggingsrådet, og skråningen mellom er nokså bratt. 
Det mest effektive avbøtende tiltaket vil være å begrense utbyggingen til det øvre platået slik at myra ikke 
blir berørt. 
For den delen av utbyggingen som innbefatter skogsområder med liten verdi kan vi ikke se noen mulighet 
for avbøtende tiltak. Vegetasjonen må fjernes for å etablere deponiet, og man kan vanskelig se for seg å 
etablere ny furuskog som et tiltak. 
I den delen av influensområdet som har stor verdi skyldes vurderingen av middels negativt omfang 
nærheten til utbyggingsområdet for en art som er sårbar. En ødeleggelse av denne artens voksested vil 
også fjerne forekomsten av arten. Den aktuelle arten er en vedboende sopp som vokser på død ved av 
furu. Forekomsten er så vidt utenfor grensa av utbyggingsområdet, men innenfor det vi regner som 
influensområdet. Et viktig avbøtende tiltak vil være å i størst mulig grad holde avstand til dette området 
under utbyggingen. Det bør opprettes en buffersone mellom utbyggingen og det avgrensede verdifulle 
området. Fjerning av trær og annen vegetasjon bør ikke forekomme i denne buffersonen. 
Dersom en slik buffersone ikke er mulig kan man alternativt flytte stokkene med vedboende sopp til egnet 
område lenger opp i lia. Dette krever imidlertid forarbeid i form av nærmere undersøkelser av området i lia 
for å finne egnet tilholdssted. Dette må utføres av kyndig personell. 
 
Reindrift 
Menneskelig aktivitet i et område virker mer forstyrrende på rein enn faste installasjoner. Det er derfor 
viktig å begrense menneskelig aktivitet i utredningsområdet i den perioden reinen skal bruke arealene. 
• Redusere utbyggingsarealet i nord-vest og sør-øst, slik at nytt område med aktivitet reduseres i 

utstrekning. 
• Unngå anleggsarbeid om våren i kalvingsperioden. 
• Ha kontakt med reinbeitedistriktet før og under utbyggingen, for å sikre at reindrifta blir best mulig 

ivaretatt. 
• Etablere buffersoner og økonomisere med eksisterende areal, slik at den totale forstyrrende aktiviteten 

ikke øker. Form og bredde på buffersoner må eventuelt avklares med reinbeitedistriktet. 
 
Landbruk 
Avbøtende tiltak vil kunne bidra til at landbruksdrifta får mindre ulemper av utbyggingen. Følgende tiltak er 
viktige: 
• Avgrense deponiet mot Ruohtovárri slik at det blir åpen passasje på ca. 10 m mellom deponiet og 

fjellet. Det vil være viktig for både samling av beitedyr og eventuell framtidig skogdrift. 
• At hele anlegget gjerdes inn. 
• At avfall med lukt skjermes med nett, for å hindre fugler å ta seg inn i området. 
 
Kulturminner 
Hvis det viser seg at kulturminnene innen planområdet har vernestatus automatisk fredet, innebærer dette 
at tiltaket ikke kan gjennomføres uten at det foreligger en dispensasjon fra kulturminneloven. 
Ved funn av automatisk fredete kulturminner, kan det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. En 
dispensasjon vil i de fleste tilfeller innebære en arkeologisk undersøkelse før tiltaket kan iverksettes. Et 
alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket for å forhindre direkte konflikt. 
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Det er meldt fra Sametinget at det er ønskelig med en nærmere undersøkelse av tuftene. Dette må skje 
når det ikke er snø og is i området, samt med gode lysforhold. 
 
Forslag til ny avgrensning av planområdet 
Ut fra utredning av de ulike tema, så er forslag til avbøtende tiltak for både landskap, vegetasjon og 
naturmiljø, reindrift og landbruk å redusere planområdet for å redusere påvirkningen av planlagt tiltak. 
 

 
 

Figur 6. Sort linje indikerer planområdet. Blå, stiplet linje indikerer forslag til reduksjon. 

6.9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det tas med rekkefølgebestemmelser om arkeologiske undersøkelser av tuftene som er registrert i 
planområdet, geologiske undersøkelser og geoteknisk vurdering av deponiutbyggingen. 

KAP. 7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
Her beskrives og vurderes virkninger av gjennomføring av planen. Det skal redegjøres for oppfølging av 
kravene i kap. II i Naturmangfoldloven. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 

7.1 OVERORDNEDE PLANER 
Planforslaget er i tråd med forslag til ny arealplan for kommunen. 

7.2 LANDSKAP 
Konsekvensutredningens forslag til avbøtende tiltak tas til etterretning i det endelige planforslaget. 

Tiltakets virkning i landskapet vil derved bli begrenset. 

7.3 STEDETS KARAKTER 
Planforslaget medfører en lokal endring i stedets karakter. 

7.4 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, EV. VERNEVERDI 
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De tuftene som ble påpekt i forbindelse med konsekvensutredningen må avklares i forhold til alder og 
verneverdi. 

Planforslaget går ut på at tuftene fjernes, noe som medfører at dersom tuftene defineres som verneverdige 
må det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven for å fjerne dem. 

7.5 FORHOLDET TIL NATURMANGFOLD 
Da tiltakets avgrensing følger anbefalingene i konsekvensutredningen, gir tiltaket liten eller ingen 
konsekvens for naturmangfoldet i området. 

7.6 REKREASJONSINTERESSER/REKREASJONSBRUK 
På grunnlag av planområdets nærhet til eksisterende komposteringsanlegg vil det gi liten eller ingen 
virkning for rekreasjonsinteresser og rekreasjonsbruk i området. 

7.7 TRAFIKKFORHOLD OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Tiltaket vil medføre noe økning i trafikk. Siktforholdene mot riksveien må ivaretas og opprettholdes både 
sommer og vinter. 

Det anlegges dreneringsrør under deponiet som føres til eksisterende renseanlegg for sigevann fra 
komposteringsanlegget.  

Det føres fram strøm til området for lyskastere og pumpeanlegg. Ved problemer med renseanlegget 
pumpes sigevann fra deponiet tilbake i deponiet slik at det ikke slippes ut urenset vann. 

7.8 BARNS INTERESSER 
Tiltaket berører ikke barn og unges interesser. 

7.9 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 
Planområdet tilrettelegges ikke for universell tilgjengelighet. Det forutsettes at kjøretøy til deponiet 
benytter eksisterende trafikk- og snuareal på planområdet for komposteringsanlegget. 

7.10 ROS 
Tiltaket medfører ingen virkning for flomfare, vind, støy, beredskap og ulykkesrisiko. 

Rasfare som følge av eventuelle ustabile masser i grunnen (kvikkleire e.a.) må utredes før utbygging kan 
starte, og eventuelle avbøtende tiltak må iverksettes. 

Tiltaket kan medføre luftforurensning i form av støv i anleggstiden. Det forutsettes tiltak for å redusere 
støvspredning i anleggsperioden. 

Tiltaket skal sikres mot utslipp av urenset sigevann. Deponiet skal anlegges på stabile masser slik at det ikke 
forekommer setninger som kan medføre brudd i bunn- og sidetettingen. 

7.11 REINDRIFT 
Tiltaket medfører tap av beiteland for reindriftsnæringen.  

Deponiet vil betjenes og trafikkeres av kjøretøy, og persontrafikk i området vil forsøkes unngått i vår- og 
sommersesongen for å avskrekke reinsdyrene minst mulig. 
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Planområdet er justert og plassert mest mulig optimalt for tilpassing til reindriftsnæringens behov for 
flyttveier mellom anlegget og de naturlige begrensningene i området. 

Skråningene på utsiden av deponiet vil tilrettelegges for rask revegetering av lokale arter og bruk som 
beiteland. 

Det plasseres gjerde rundt deponiet nær toppen av fyllingen med låsbar port. Deponiet skal ikke være 
tilgjengelig for uvedkommende eller dyr. 

7.12 LANDBRUK 
Tiltaket medfører lite tap av beiteland for landbruksnæringen. 

Planområdet er justert og plassert mest mulig optimalt for tilpassing til behov for atkomst mellom anlegget 
og de naturlige begrensningene i området. 

Skråningene på utsiden av deponiet vil tilrettelegges for rask revegetering av lokale arter og bruk som 
beiteland. 

Det plasseres gjerde rundt deponiet nær toppen av fyllingen med låsbar port. Deponiet skal ikke være 
tilgjengelig for uvedkommende eller dyr. 

7.13 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 
Tiltaket medfører ingen utgifter for Storfjord kommune, men kan gi positiv effekt i form av økt 
skatteinngang som følge av flere arbeidsplasser. 

7.14 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 
Avfallsservice AS kan øke fra 4 til 6 årsverk i området ved utbygging. 

For øvrig har tiltaket ingen virkning på næringsinteresser. 

7.15 INTERESSEMOTSETNINGER 
Det er interessemotsetninger i området mellom Avfallsservices’ bruk og øvrige interesser. De fleste 
motsetningene er avklart i forbindelse med planarbeidet, og på folkemøtet 6. januar 2016 var det en 
relativt positiv holdning til tiltaket. 

Det er fortsatt ikke avklart om tufter i området er verneverdige eller ikke, men det antas at tuftene ikke er 
av verneverdig karakter. Dette vil avklares før utbygging. 

Bortsett fra Avfallsservice AS er det reindriftsnæringen som har de største interessene i området. 

7.16 AVVEINING AV VIRKNINGER 
Samlet sett vil tiltaket gi middels til små negative virkninger i området når planens omfang er redusert og 
avbøtende tiltak er innarbeidet. 

KAP. 8 KONSEKVENSUTREDNING 

8.1 KONSEKVENSUTREDNINGEN 
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Konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger er i det vesentligste arbeidet inn i 
planbeskrivelsen. Fullstendig konsekvensutredning følger i tillegg som vedlegg til planen. 

8.2 REDEGJØRELSE FOR TILTAK 
Planområdet er redusert til å omfatte ca. 54000 m², hvorav ca. 8000 m² vil tilrettelegges som friområde 
tilgjengelig for allmenn ferdsel og beitedyr. 

Det settes opp et høyt gjerde med låsbar port nær toppen av fyllingen for å hindre uvedkommende og dyr i 
å komme inn i deponiet. 

Planområdet er tilpasset i utforming og plassering slik at det er minst 40 m fra myrområdet i vest og minst 
10 m fra fjellfoten i nord. 

KAP. 9 INNKOMNE INNSPILL 

9.1 MERKNADER 
Innkomne merknader følger som vedlegg. Et sammendrag av uttalelsene medtas her. 

e-post vedlegg 25.mar. Troms Kraft Nett AS v/Knut Ivarsson Elverum: Reguleringsplanen må ta høyde for 
de anlegg som det er nødvendig å etabler og drifte av TK. Anlegg med anleggskonsesjon: Eksisterende 
høyspent luftledning må innarbeides som hensynssone (faresone). Vedlagte kart viser luftledningene med 
tilhørende byggeforbudsbelte iht. anleggskonsesjonen. Vær oppmerksom ved bygging i nærheten av 
luftledninger at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom forbudssonen og nødvendig avstand til luftlinjen. 
Planlagt bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må tas hensyn til i det 
videre planarbeidet. Det listes her opp krav for at eventuelle omlegginger av kraftlinje skal kunne 
gjennomføres. (ikke tatt med her, se originalbrevet). Normalt distribusjonsnett: Anlegg under 24 kV er iht. 
områdekonsesjon, og endringer krever ikke søknad, men hensyn må ivaretas. Eksisterende nettstasjoner  
må tas hensyn til. Bygning/konstruksjon med brennbare overflater må stå minst 5 meter unna. Dette bør 
ivaretas med byggegrense. Følgende må spesifikt ivaretas i kommuneplanbestemmelsene i forhold til 
nettstasjoner: (ikke tatt med her, se originalbrevet). Felles for elektriske anlegg: Spenningsnivået for 
ledningsanleggene må ikke påføres i planen eller på plankartet. Kraftliedninger skal på kart ha en enhetlig 
utforming. Parallelle ledninger i samme trasé tegnes som én ledning. Høyspentkabler under bakken tegnes 
ikke inn på kartet. Se for øvrig Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2 og NVEs Veiledning til 
forskriften. Arealer som brukes eller skal brukes til transformator-/nettstasjoner avsettes til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål andre typer bebyggele og anlegg, eneriganlegg kode 1500, jf. vedlegg I 
til Kart- og planforskriften. Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til noen områder, ønsker 
vi at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk strøm. Vennligst ta kontakt 
med undertegnede dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 

e-post vedlegg 27.mar. Skibotn Elveeierlag v/Rasmus Engstad: Elveeierlaget ønsker at det arrangeres 
folkemøte slik at bygda får anledning til å gi sitt syn til kjenne. Ut fra erfaring med tidligere og nåværende 
søppeldeponering i området blir elva før eller siden tilført tilsig fra et slikt anlegg. I 2015-16 skal Staten 
bruke titalls millioner kroner på å rense elvene i området for lakselus. Det er derfor betenkelig at en 
samtidig skal tilføre samme område farlige miljøgifter. Avfallsservice AS bør heller rydde opp etter 
forsøpling i nær- og fjernområdet omkring anlegget, på land og i elva. Vi ber om at bygdefolk og elveeiere 
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tas med på råd før planene tas opp til behandling på kommune- og fylkesnivå. Det vil også være  nødvendig 
med en grundig faglig gjennomgang av konsekvensene for nærmiljøet. 

e-post   29.mar. Helligskogen reinbeitedistrikt v/Anna Lisa Båhl: Helligskogen reinbeitedistrikt går imot 
utvidelse av Skibotn deponi. Området er et viktig vårbeite og kalveområde for rein. Konsekvensutredning 
fra Asplan Viak i 2008 viser områdets store betydning for reindriftsnæringen. Ved etablering av søppelplass 
i 1984 skulle den fungere for bygda, og ble ikke påklaget da det fortsatt var plass til å flytte reinen rundt 
Ruottuvarre. Utvidelsene siden har vi gått imot, senest i 2008. Planlagte utvidelse gjør anlegget seks ganger 
større enn først planlagt og stenger trekkveien rundt Ruottuvarre, og er til hinder når reinen skal krysse 
Skibotnelva. Denne veien er stadig vanskeligere for reinen å benytte pga. støy rund søppelplassen og det 
store arealet som den allerede omfatter. Videre utvidelser vil stenge store reinbeiteområder for oss. 

e-post 30.mar. Helligskogen reinbeitedistrikt v/ Karen Inger Marit Baal: Vi vil stille et krav om at 
eksisterende anlegg og forsøpling blir fjernet før en ny søknad kommer på deponianlegg. Samtidig må en 
konsekvensutredning gjøres. Slik som det drives i dag i Skibotndalen kan vi ikke se at det blir noe bedre med 
et nytt anlegg. Det blir funnet grønne matposer oppe i 1000 m høyder og rundt om i skogene. Det blir også 
funnet poser rundt vannkildene til både mennesker og rein. Avfallsservice tar ikke ansvar når det gjelder 
drift og forutrensning, og sier at det kun er matavfall som ikke er farlig, men poser og annen plast er både 
forurensende og medfører død blant rein. Først og fremst må dagens drift avluttes og ryddes opp i. Da 
distriktet opplever en bit-for-bit politikk ser man seg nødt til å be om en konsekvensutredning for 
reindriften. Kan også nevne at området anses som viktig for reindriftsnæringen. 

e-post vedlegg 18.mai. Helligskogen reinbeitedistrikt v/Karen Inger Marit Baal: Helligskogen 
reinbeitedistrikt stiller seg kritisk til det nye deponiet. Dette på grunn av at det nåværende anlegget som 
skulle være så bra har vist seg å være en negativ belastning for reinen og miljøet rundt. Det er funnet 
grønne avfallsposer opp til 1000 m høyde som kommer fra søppelanlegget. Hvorfor skal det bli bedre av et 
nytt anlegg? 10. mars ble det lovet folkemøte før høringsfristen, men hvor og når ble det holdt? 
Helligskogen reinbeitedistrikt har i dag 9 siidaandeler, en søknad som står på vent og 12 medlemmer. 
Distriktet er et såkalt helårsreinbeitedistrikt som gjør at man må ha et system innad i distriktet for å utnytte 
områdene systematisk hele året rundt, og ikke bare til bestemte tider av året. Helligskogen reinbeitedistrikt 
er allerede hardt rammet av eksisterende inngrep, og det er flere inngrep som er planlagt og under 
planlegging. Dette er en bit-for-bit politikk, og man må se alt samlet, ikke bare stedvis. I området saken 
gjelder finnes det naturlige trekk- og flytteveier for rein. Området blir tidlig bart på vinteren, og reinen vil 
selv trekke nedover for å oppsøke bedre beiteområder. Reindriftsnæringen er allerede etablert der og er 
avhengige av et område som er snøfattig og frodig. Området er så viktig for reindriftsnæringen at det er 
forskjellen mellom liv og død etter en hard vinter. Helligskogen reinbeitedistrikt krever at det blir tatt en 
konsekvensutredning. 

e-post vedlegg 29.mar. Skibotn Saubeitelag v/Leif Bjørnar Seppola: Avfallsanlegget er plassert 3 km fra 
nærmeste trafikkerte vei i nærmest uberørt natur, men de topografiske forholdene leder lukta ned til 
bebyggelsen, og vil sikkert sende annen forurensning samme vei. Planen bør vurderes slik at virkeligheten 
gjenspeiles. Beliggenheten er på et platå over det største våtmarksområdet i Skibotndalen, 
Koskenjänkkä/Stormyra. Vår beiterett der avfallsplassen ligger er fastslått ved dom i Utmarkskommisjonen 
25. januar 1995. Området har bl.a. vært brukt til jordbruk, reindrift og annen utmarksnæring. 
Undertegnede hadde i fjor 540 dyr på beite i området, og høster 200 dekar på to teiger øst og vest for 
søppelanlegget. Avfallsservice AS skal bygge ut anlegget, som ble utvidet senest i 2008 med 30 mål, utgjør 
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nå 100 mål og planlegges utvidet til 220 mål, som er en firedobling fra år 2000. Konsekvensutredning i 
forhold til miljøet må bli omfattende og grundig, spesielt på bakgrunn av at miljøet i området allerede er 
preget ut over det tiltenkte ved dagens drift. Jeg mener jordbruket blir sterkt berørt av utvidelsen. 
Bygdefolket for øvrig har klaget hele tiden på anlegget. Fylkesmannens rapporter fra anlegget omfatter 
nærmiljøet rundt anlegget, mens det som oppleves i lengre avstand fra anlegget ikke blir registrert. Flere 
paragrafer i Forurensningsloven er aktuelle, bl.a. §§ 11-13, samt Forurensningsforskriftens bestemmelser. 
Det skal tas med beskrivelse av alle utslipp og redegjørelse for miljøtilstanden i området - her er et 
spørsmål hvilke skader etableringen allerede har på landbruk, natur og andre dyrearter i et sårbart arktisk 
område. Og om den videre utbyggingen vil øke problemet. Dagens virksomhet medfører sigevann nedover i 
terrenget, og komposten inneholder tungmetaller og er ikke tillatt brukt i matproduksjon. Virksomheten 
har spredt seg til naturen omkring. Matavfall er tilgjengelig for store mengder fugl som også ødelegger 
avlingene. Grønn plast finnes helt til høyeste fjell. Lukt fra anlegget påvirker arbeidsmiljøet. Trafikk av 
vogntog og tungtrafikk er stor, og uten fartsgrense, gjennom område hvor sauene har sommerbeite. 
Området har i dag fortsatt et potensiale som et naturskjønt område med skogsdrift, utflukter, turisme, 
fisking, bærplukking, soppsanking, forhøsting, vår- og høstbeite for sau, kalvingsområde for rein, og elgjakt. 
En rekke arter lever naturlig i området. Søppelplassen er skadelig for de andre interessene. Det blir feil å 
plassere slike anlegg nærmest i uberørt LNF naturområde. 2-4 arbeidsplasser kan ikke ha så store negative 
konsekvenser. Anlegget skader langt mer enn det gir igjen. 

e-post 30.mar. Skibotn Bygdeutvalg v/Nina Nilsen: Skibotn Bygdeutvalg stiller seg bak brev fra Skibotn 
elveeierlag. Vi ber om at det blir folkemøte i forkant før noen reguleringsplan igangsettes. 

Brev 20.mar. Fylkesmannen i Troms:  Fylkesmannen ønsker dialog med Storfjord kommune og 
tiltakshaver på hvorfor kommunen som planmyndighet mener tiltaket ikke skal behandles etter KU-
forskriften. 

Brev 07.apr. Troms fylkeskommune, Stabssjefen: Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner 
innenfor planområdet og vi vurderer det heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli 
berørt. Vi minner imidlertid om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 
8, som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles dersom tiltakshaver under arbeidet 
likevel skulle oppdage gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette 
tas med i reguleringsbestemmelsene. Ut over dette har Troms fylkeskommune ingen merknader til oppstart 
av planarbeidet. 

Brev 09.apr. Direktoratet for mineralforvaltning: DMF kan ikke se at reguleringsplan for Skibotn 
avfallsdeponi 45/2 i Storfjord kommune berører de interesser som DMF skal ivareta, og har ingen 
merknader til selve tiltaket. DMF vil imidlertid bemerke at det skal foreligge tydelige oversiktskart ved 
varselbrev da det ikke skal være nødvendig å ha lokalkunnskap for å finne frem til planområdets 
geografiske beliggenhet.  

e-post 14.apr. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) v/Eva Forsgren: Det vil skje utfylling i 
planområdet som er relativt flatt og ligger på elveavsetning. Det er tykk hav- og fjordavsetning i nærheten 
der det kan være fare for kvikkleireskred, og som også kan ligge under de tidligere nevnte massene. Tiltaket 
må vurderes ut fra den fylling som er tenkt i området. Det er uklart om man i forkant har tenkt å fjerne 
masser. Det må utføres vurdering i forkant av godkjenning av planen. Det er mulig at kommunen har 
kjennskap til om det er utført tidligere vurderinger av grunnforholdene og som vil kunne være relevante i 
dette tilfellet. Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også utbyggingens 
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effekt på hele områdestabiliteten vurderes jf. krav i TEK 10 kap. 7 og NVEs veileder nr. 7/2014 Sikkerhet 
mot kvikkleireskred. Eventuelle fareområder må innarbeides i plankartet som hensynssone med 
bestemmelser som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet. 

Brev 15. apr. og 26. mai. Statens vegvesen v/Geir Magne Lorentsen: Statens vegvesen skal både 
ivareta statens og fylkeskommunens interesser som vegforvalter, og samtidig følge opp sektoransvaret i 
forhold til vegtrafikk og samferdsel. Eksisterende avkjørsel fra E8 har god sikt og tilfredsstillende utforming. 
Bruker/eier av avkjørselen har til enhver tid ansvar for at sikten blir opprettholdt i avkjørselen. Ut fra 
mottatte opplysninger vurderer vi at tiltaket ikke krever en oppgradering av dagens avkjørsel, og har derfor 
ingen motforestillinger til at tiltaket kan gjennomføres i henhold til foreslått plan. 

Brev 20.mai. Sametinget: Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 
det er fare for konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som kulturmyndighet 
ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planen. Vi minner imidlertid av den generelle 
aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av bestemmelsene i den endelige reguleringsplanen og vi foreslår 
følgende tekst om dette: Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturmyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor området. Vi minner også om at alle 
samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme et automatisk fredet kulturminne eller sikringssonen på 5 m rundt, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Brev 09.jun. Fylkesmannen i Troms:  Vi merker oss at vår uttalelse av 20/3 er tatt til følge og at det vil bli 
utarbeidet KU for tiltaket. Selv om også reindrift vil være et tema i denne, vil vi knytte følgende merknader 
til det videre arbeidet med konsekvensutredningen: Reindrift: Da området ble regulert i 2008 gikk 
reinbeitedistriktet imot en utvidelse, men områdestyret aksepterte utvidelsen under visse forutsetninger, 
bla. at det i fremtiden ikke utvides ytterligere, og at det bygges støyvoller for å dempe støy fra anlegget 
med industrigjerde på toppen for å begrense forsøpling. Området er avsatt til vårbeiteområde i de 
kommende arealbrukartene. Denne typen lavereliggende og tidlig snøfrie områder er typiske 
kalvingsområder og viktig for distriktet, og er også mangelvare. En utvidelse av deponiet samt økt aktivitet 
vil kunne hindre det naturlige trekket og avskjære reinen fra å bruke området. Vi anser utvidelsen å komme 
i konflikt med viktige reindriftsinteresser, og det forlanges en reindriftsfaglig konsekvensutredning for 
tiltaket utført av personer med reindriftsfaglig kompetanse. Landbruk: Det må også en kartlegging til før 
det foretas vurderinger av konsekvenser. Dette medfører at det må lages et arealregnskap som viser 
arealkvaliteter og arealtilstand for planområdet. Det skal også beskrives driftsforhold for jord- og skogbruk i 
planområdet og tilgrensende arealer. Kommentaren i planprogrammets pkt 2.6 og 2.8 er ikke 
tilfredsstillende. Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål go drøftinger i det videre arbeidet med 
planen. 

Brev 15.jun. Troms fylkeskommune, Stabssjefen: Troms fylkeskommune har ingen merknader til det 
foreliggende planprogrammet med valg av tema som skal utredes. Tema som ikke skal konsekvensutredes 
vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Fylkeskommunen minner om at det foregår en 
frisklivskartlegging i Storfjord av Ishavskysten friluftsråd og kommunen, og denne bør benyttes ved 
gjennomgang/vurdering av brukerinteressene i planområdet. For kulturminner viser vi til vårt brev av 7/4-
15. 
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KAP. 10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
Planforslaget er korrigert og justert i henhold til innkomne merknader og konsekvensutredning, og 
medfører med dette liten negativ effekt for de fleste berørte partene. Tiltaket vil imidlertid gi noe større 
negativ effekt for reindriftsnæringen, selv med de avbøtende tiltakene. 

Planforslaget medfører samlet sett middels til små negative virkninger i området etter at planens omfang er 
redusert og avbøtende tiltak er innarbeidet. 
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