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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikt med planen 

EISCAT 3D prosjekt er et internasjonalt forskningsprosjekt som er underlagt Fakultetet for 

naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø (UiT). Forskningsstasjon i Skibotn skal 

brukes til nordlysforskning og bidra til en bedre forståelse av prosessene som forstyrrer 

radiokommunikasjon og GPS-navigasjon.  

 

Planområdet er plassert mellom E8 og Skibotn Avfallsservice AS – nå Origio AS, og Øvervatnet og 

Skibotnelva. Prosjektet består av en hovedantenne med inngjerding på størrelse 100 x 100 m, 

samt ti mindre antennemoduler som vil kreve et område på 10 x 10 m hver. Et anleggsbygg for 

datamaskiner og teknisk utstyr skal bygges i tiltaksområde med en størrelse på ca. 20-60 m2.   

 

Det er forventet et totalplanområde, herved «tiltaksområde», på størrelse 1,7 km2. Antennene 

blir punktvis inngjerdet for å sikre fri ferdsel mellom antennene, og utnyttelse av areal til 

områdets opprinnelig formål – Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift (LNFR). 

 

Hovedformål for reguleringen i dag er LNFR, med EISCAT 3D satt inn som bebyggelse og anlegg 

framtidig. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel Storfjord kommune 2015-2027 

(KPA) og er ikke konsekvensutredningspliktig. Storfjord kommune krever utredning av 

forskningsanleggets betydning for reindrift, landbruk, friluftsliv og stråling.  

 

Dagens veiinfrastruktur skal brukes uten store endringer, men en forbedring av fiberinfrastruktur 

er nødvendig for fremtidige aktiviteter. Fiber infrastruktur skal etterhvert graves ned i grøft langs 

Bulldoservegen. En ny trafo skal etableres som en del av driftbygget for å sikre tilstrekkelig 

strøminfrastruktur. Driftsbygningen skal være innenfor område for hovedantenna. Maksimal tillatt 

størrelse på servicebygningen er 150 m2. Infrastruktur er vist i plankartet. 

 

 

Figur 1 Linje viser planområdet til EISCAT 3D  
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Planområdet skal detaljreguleres for å utfylle kommuneplanens arealdel vedtatt 22.06.2016.  

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold  

Forslagsstiller er Universitetet i Tromsø (UiT), avdeling for bygg og eiendom (BEA). 

Prosjektansvarlig er avdelingsdirektør Erland Loso, +47 905 47 471, erland.loso@uit.no.  

 

Plankonsulent er Rambøll Norge AS: 

Areal- og samfunnsplanlegger Milan Dunderovic, +47 986 63 381 og 

Areal- og samfunnsplanlegger Jacqueline Randles, +47 934 46 731, 

firmapost.tromso@ramboll.no, Postboks 117, 9252 Tromsø.  

 

Planområdet (Gnr/Bnr 45/2) er eiendom eid av Statskog og dekker store deler av Skibotn i 

Storfjord kommune. Tiltaksområdet representerer en liten del av denne eiendommen. Området 

er kartlagt i Kommuneplanens arealdel for Storfjord (KPA) som LNFR område, med EISCAT 3D-

anlegg definert som «andre bebyggelse og anlegg».  

 

 

Figur 2 Eiendom eid av Statskog (i rødt) Gnr/Bnr 45/02 i Storfjord kommune. EISCAT 3D er representert 
i den blåe sirkelen. 

 

mailto:erland.loso@uit.no
mailto:firmapost.tromso@ramboll.no
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1.3 Tidligere vedtak i saken 

Kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune (KPA), vedtatt av kommunestyret 22.06.2016. 

Tiltaksområdet til EISCAT 3D-anlegg er tatt inn i KPA som «andre typer bebyggelse og anlegg» 

jf. PBL, § 11-7, nr. 1.  

1.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis 

hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Planen er vurdert til at det ikke utløser krav til konsekvensutredning, men på grunn av konflikt 

med reindriftsinteresser anbefales det at reindrift utredes ytterligere i løpet av 

detaljplanleggingen. Reindriftsutredningen er inkludert i planbeskrivelsen. 

2 PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

En forhåndskonferanse ble avholdt 13.09.2016 i Storfjord, med Storfjord kommune, UiT og 

Rambøll tilstedte. Referatet finnes som vedlegg. 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av detaljreguleringen ble annonsert på kommunen sin nettside, samt i avisa 

Framtid i Nord 30.09.2016. 

 

Det ble sendt ut varsel til regionale myndigheter og til innehaver av berørte eiendom etter 

adresselister fra Storfjord kommune med frist for merknader 30.10.2016. 

 

Det kom inn fem skriftlige høringsuttalelser totalt, hvorav en fra Fylkesmannen i Troms etterspurt 

ytterligere informasjon. Møtereferatet fra folkemøtet ble ettersendt og oppstartsvarselet 

behandlet på nytt av Fylkesmannen i Troms.  

 

Nye opplysninger om reindrift ble offentliggjort i løpet av høringsperioden. Med bakgrunn i nye 

opplysninger, ble det avholdt møte med reinbeitedistriktet for nærmere informasjon om tiltaket. 

Referatet ligger som vedlegg 2. Reinbeitedistriktet fikk etter dette, ny frist for merknader ifbm. 

planstart satt til den 30. januar 2017. 

2.3 Medvirkning 

Planprosessen følger krav om varsling om oppstart og offentlig ettersyn av planforslaget i tråd 

med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-10.  

 

Innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart er gjengitt og kommentert bakerst i 

planbeskrivelsen. 

 

I løpet av prosessen har det blitt avholdt folkemøte i Skibotn. Forslagstiller og oppdragiver stilte 

opp med følgende fagpersoner: 

Erland Loso – Avdelingsdirektør, Ledelse og stab ved BEA, Universitetet i Tromsø 

Arvid Øvergård - konsulent, koordinator infrastruktur 

Asgeir Brekke - prof. medlem av EISCAT Råd 
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Milan Dunđerović – areal- og samfunnsplanlegger Rambøll 
 

 

Figur 3 Folkemøte i Storfjord 

 

Antall fremmøte på folkemøte var ca. 25. Presentasjon av prosjektet var delt i tre. I den første 

delen presenterte Asgeir Brekke historien bak nordlysforskningen i Norge og fremtidsforskning 

tilknyttet EISCAT 3D. I del to presenterte Milan Dunđerović plikter, rettigheter og forventninger 

til planprosessen med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven. Del tre var en åpen 

spørsmålsrunde som dreide seg om konsekvenser og påvirkninger av anlegget for nærområdet. 

Møtet ga svar på mange spørsmål som de fremmøte satt med. 
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 Gjeldende kommunedelplan 

Det aktuelle planområdet inngår i Kommuneplans arealdel for Storfjord 2015-2027, godkjent i 

juni 2016. Hovedformål for reguleringsområdet er LNFR (landbruks-, natur-, friluftsområder samt 

reindrift), med EISCAT 3D satt inn som «andre typer bebyggelse og anlegg» (Framtidige planer, 

kode rp 1590).        

 

Figure 4 Utsnitt av plankart for Brennfjell – Kommuneplans arealdel – Storfjord. 

 

Planen tilsier at EISCAT 3D (andre typer bebyggelse § 11 – 7 nr. 1) skal etableres i dagens LNFR 

området, slik at eksisterende muligheter for å drive jordbruk og reindriftsnæring og 

friluftsaktiviteter blir ivaretatt, mens forskningsstasjon kan etableres parallelt. Tiltaksområdet er 

berørt av en hensynsone for landbruk (H510_7) som er allerede tegnet inn i KPA. Hensynssonene 

for reindrift og friluftsliv berører ikke tiltaksområdet i dag, men aktivitetene er ivaretatt i 

hovedformålet. 

 

Planens bestemmelser regulerer utnyttelsesgrad av areal, utforming og bygeområder, samt 

hensynssone.  

 

3.2 Kommuneplanens arealdel (KPA) 

Kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune 2015-2027 (KPA) ble godkjent sommeren 

2016, og samsvarer med planforslagets arealutnyttelse. Planen avsetter aktuelle arealer i 

Skibotndalen til LNFR, B-kode L 01, med «andre typer bebyggelse og anlegg», B-kode BAB 01, 

SOSI kode 1500.  
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EISCAT 3D anlegget er godkjent som en del av KPA.  

 

3.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

PLANID PLANNAVN 

19392000001 Behandlingsanlegg våtorganisk materiale (avfallsservice) 

19392009001 Skibotn kompostanlegg, utvidelse (avfallsservice) 

19392014002 E8 Skibotn kryss – Brennfjell del 1 

19392015003 Skibotn Deponi (avfallsservice nå: Origo AS) 
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4 EKSISTERENDE FORHOLD 

I dette kapittel er planområdet beskrevet, uavhengig av det planlagte tiltaket. 

4.1 Planområdet 

Skibotndalen er en bred U-dal som munner ut i Storfjorden i nordvest. Hovedretningen i dalen 

går fra nordvest til sørøst, og lengden er om lag to mil. I området hvor EISCAT 3D planlegges har 

dalen en bredde på 6-7 km. Direkte vest for EISCAT 3Danleget ligger Origio AS, som søker nå 

om en utvidelse. Utvidelsen av Origio AS berører ikke planer for EISCAT 3D.  

 

De nærmeste eksisterende tiltakene rundt planområdet er anlegget til Origio AS i vest, Statskog, 

og Brennfjell Eiendom AS (Reaiolo Norge AS) sitt anlegg ved Brennfjell leir sørøst for EISCAT 3D 

og UiTs forskningsstasjon på øst siden av E8. Det øvrige arealet benyttes til beite for sau og rein 

og friluftsaktiviteter. Arealet er satt av i KPA som LNFR for å sikre både reindriftsnæring-, 

landbruksinteresser og friluft.   

 

Tiltaksarealet ligger 1.5 – 2 km sør-vest for E8. Vegen «SV807» - ellers kjent som 

Bulldoserveien, er tilkomstvegen til Origio AS og blir vegen brukt som hovedvegen til EISCAT 3D-

anlegget. Vegen er kategorisert som skogsbilveg i vegvesenets veg register NVDB.  
 

   

 

Figur 5 EISCAT 3D-anlegg lokalisering. 
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Figur 6 Plassering av antennemoduler i tiltaksområdet 

4.2 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.  

 

Data på Miljøstatus.no viser ikke indikasjon på erosjonsrisiko eller skredhendelser.  

 

Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har utarbeidet et nasjonalt referansesystem som viser 

mannskapsmessige og regionale forskjeller i Norge. Referansesystemet deler Norge inn i 45 

landskapsregioner basert på fellestrekk i landskapet (NIBIO 2016). Hver landskapsregion er 

kartfestet og er videre delt inn i 444 underregioner. Underregioner er igjen inndelt i 

landskapsområder. Landskapsregionene er beskrevet i forhold til følgende karakteristikker:  

 Landskapet hovedform 

 Landskapet småformer 

 Hav og vassdrag 

 Vegetasjon 

 Jordbruksmark 

 Bebyggelse og teknisk anlegg 

 Landskapskarakter 

 

Regionen består av fem underregioner og omfatter store deler av Målselv-Barduområdet samt 

dalfører langs østsiden av Lyngfjorden: Signaldalen/Kitdalen, Skibotndalen, Kåfjorddalen og 

Reisadalen. Skibotndalen utgjør underregion 34.3. For utfyllende beskrivelse av landskapsregion 

34 Indre bygder i Troms refereres videre til 

http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Rapport_10_05.pdf  

 

 

 

http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Rapport_10_05.pdf
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4.2.1 Landskapsform 

Planområdet for EISCAT 3D-anlegget ligger i Skibotndalen. De omkringliggende fjelltopper er 

over 1000 meter høye, mens selve dalen er en nedsenket dal som ligger på ca. 50 moh. 

Skibotndalen er nærmest uten forgreininger, med en dalbunn som er delt av to store barrierer: 

Den ene er naturgitt – Skibotnelva, mens den andre er menneskeskapt – veg E8. Begge følger 

dalen på langs og følger landskapets naturlige form. Skibotndalen er i noen grad uryddig med en 

del berg og V-skårne sidedaler.  

 

 

 

Figur 7 1:100000 Landskapet har tydelig og ryddig U-form. Lav dal og høyfjell.  

 

Selve landskapet innafor planområdet er relativt flatt. Det ligger mellom en forhøyning i nord og 

elvedal i sør. Landskapets flate form har ingen typografiske avbrekk. Vegetasjon innenfor 

planområdet er variert. Deler av området er jordbruksareal, mens resten er en sammenblanding 

av skog og myr. De relative frodige skogsområdene avløses av treløse strekninger med myr. På 
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grunn av sin frodighet og flate strukturen er område satt av til fremtidig jordbruksareal i 

Storfjord kommuneplanens arealdel. Gjennom hele planområdet strekkes det en lokalveg – 

Bulldoservegen som forbinder Origio AS med E8.  

 

 

Figure 8 1:Tiltaksområdet. Kilde: Norkart og norgeskart.  

 

4.3 Kulturminner  

I følge Riksantikvarens database Askeladden er det ikke registrert fredete kulturminner i 

tiltaksområdet eller i området rundt.  Det er ikke registrert verneverdige eller fredete bygninger 

innenfor planområdet. I en befaring gjort i forbindelse med utvidelse av Origio AS der NIKU var 

med 14.10.2015 ble det funnet 3 tufter i området ved Origio AS, men ingen i selve 

tiltaksområdet. Etter dialog med Troms fylkeskommune den 15.11.2016 og høringsuttalelse etter 
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oppstart til planarbeid, ønsker ikke Troms fylkeskommune ytterligere utredninger og ser seg 

tilfreds med dagens status.  

 

Sametinget har også utført befaring den 7. oktober, 2016 uten at det ble funnet automatiske 

fredete samiske kulturminner i området. Brevet finnes som vedlegg.  

  

Det skal tas hensyn til mulige kulturminner under byggefasen, og eventuelle funn skal meldes inn 

til de relevante sektormyndigheter i henhold til lov om kulturminner (LOV-1978-06-09-50). 

4.4 Naturverdier  

4.4.1 Generell utforming 

Tiltaksområdet består hovedsakelig av skogsmark på fluviale og marine avsetninger. I nærheten 

er det også noe kulturmark like nordøst for planområdet. Elveløpet til den store Skibotnelva er 

lokalisert sør for planområdet med boreal løvskog og bjørkeskog. Det er en gammel kroksjø i 

dette området og enkelte små myrområder øst for planområdet.  Det er videre en sørvestvendt li 

med skogsmark som er lokalisert rett nord for området, delvis grensende til planområdet. 

 

Området består overveiende av bærlyngskog dominert av furu med enkelte mindre arealer med 

intermediære til fattige myr og sumplignende skogspartier som opptrer i forsenkninger i 

terrenget. Det er innslag av bjørk over hele området. Bjørkeskog opptrer mer vanlig på lavere 

nivåer i terrenget. Mot nord dominerer furuskog i større grad. 

 

4.4.2 Artsregistrering 

Fra før er det lite opplysninger å finne om vegetasjonen i området. Naturbasen viser ingen 

avgrensninger av verdifulle naturtyper. 

  

I nærområdet til tiltaket er det enkelte tidligere artsobservasjoner (database: artskart.no). På 

artskart.no i nærområdet for tiltaket er gaupe registrert(på grunnlag av kadaverfunn). Arten 

regnes som sterkt truet (EN). Observasjonen er gjort på den andre siden av elva et stykke fra 

tiltaksområdet. Det er ellers flere observasjoner av arten lenger opp i dalen de senere årene.  En 

kan ikke utelukke at den bruker tiltaksområdet som en del av sitt territorium selv om dette på 

bakgrunn av terreng og forstyrrelser trolig brukes lite av arten. Det er videre gjort noen 

registreringer av vanlige karplanter langs elva i nærheten til området og ved en kroksjø som 

ligger mellom elva og tiltaksområdet. Det er også noen få fugleregistreringer av vanlige arter. I 

lia like nord for utbyggingen og ellers i skogsområdene rundt tiltaksområdet er det registrert flere 

lavarter og enkelte sopp. Sotbeger (rødlistet NT) er blant annet registrert her. Arten er ofte 

knyttet til eldre furulæger. Ingen av de andre tidligere registreringene er sjeldne eller truet, 

imidlertid indikerer noen av sopp/lav-funnene eldre skog. En er kjent med at fylkesmannen ikke 

kjenner til sensitive arter innenfor området. 

 

I en undersøkelse fra 2015 i forbindelse med planer om utvidelse av avfallsanlegget nært 

planområdet ble det registrert lateritskjuke (VU) på en grov, eldre furulæger i lia like nord for 

planområdet. Dette indikerer at det kan finnes verdier knyttet til skogen i området dersom eldre 

furulæger forekommer. 
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Figur 9 Bærlyngskog med noe svak lågurtvegetasjon dominert av furu med innslag av bjørk. 

 
På grunnlag av feltarbeid i 2016 ble det ikke registrert verdifulle naturtyper innenfor området. 

Like utenfor planområdet ble det registrert en forekomst av lurvesøtpigg som er en tidligere 

rødlistet og sjelden piggsopp som signaliserer verdifulle skogsmiljøer. Dette området ville ha blitt 

avgrenset som en lokalt viktig naturtype, men ligger utenfor planområdet. Det forutsettes at det 

ikke vil bli foretatt noen inngrep eller tiltak innenfor dette området ved etablering av antennene. 

 

Det er ikke registrert noen viktige viltområder eller sårbar fauna i området. Skogen er mye 

påvirket av tidligere hogst, er lite gammelskogspreget og har trolig ikke innslag av ugler eller 

sårbar rovfugl. Artskart viser flere registreringer av gaupe i Skibotndalen, men planområdet er 

trolig ikke en viktig del av artens leveområder i dalen. registreringer.  

 

4.4.3 Rovfugl 

Det finnes ingen kartlagte rovfugl innenfor planområdet til EISCAT. Fylkesmannen i Troms 

miljøvernavdeling har heller ikke kjennskap til rovfugl utover det som finnes i artsdatabanken.  

 

Fra miljøkartlegging utført av Rambøll våren 2016 fremkommer det at området består av en flat 

furumo dominert av bærlyngfuruskog av overveiende ung alder og lite preg av gammelskog. Det 

er mye spor etter hogst og i randsonen til området. Det er noe forstyrret av aktiviteten på 

søppelfyllingen og adkomstveien inn til denne. Innenfor området kan det potensielt hekke ett par 

hønsehauk som eneste rødlisteart selv om dette er lite trolig utfra områdets beskaffenhet.  

 

Befaringen ble gjennomført utenfor hekkesesongen til arten om høsten. Det ble ikke observert 

noen reir uten at det ble søkt spesifikt etter dette. Arten kan bruke området i jaktsammenheng, 

men områdets funksjon i denne sammenheng vil ikke få særlig redusert verdi som følge av 
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tiltakene eller utbyggingen. Dersom et hekkende hønsekaukpar skulle bli berørt av utbyggingen 

vurderes det som trolig at paret kan finne hekkelokaliteter i lignende områder i Skibotndalen der 

det er stor utbredelse av furuskog med lignende utforming i tillegg til at det finnes 

furuskogsområder i dalen som er bedre egnet som hekkelokaliteter. Perleugle, som trolig er 

mindre sårbar for forstyrrelser som tiltakene kan medføre, kan ha samme tilknytning til området, 

men dette er også lite trolig på bakgrunn av samme vurderinger. Dvergfalk og spurvehauk som 

er mindre sårbare og har bredere nisjer med tanke på hekkeområder kan også finnes innenfor 

området uten at dette er spesielt godt egnet utover andre skogsområder i dalen for nevnte arter. 

Området har liten eller ingen verdi for andre sårbare rovfugl arter. 
 

 

Verdien av planområdet er samlet vurdert til å ha liten verdi for vilt og naturtyper. 

 

4.5 Friluftsliv 

Ingen arealer innenfor tiltaksområdet er kartlagt/ registrert som friluftsområde 

www.naturbase.no, men KPA regulerer areal til friluftsliv lengre nord, med kartfestet 

hensynssone.  

 

Området er brukt til diverse rekreasjonsaktiviteter både sommer og vinter. Skogen rundt 

tiltaksområdet preges av bærlyngmark, spesielt tyttebær og krøkebær og er hyppig brukt til 

bærplukking av både lokalbefolkning i Skibotn og besøkende.  

 

Området vest for tiltaksområdet er brukt 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 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. 

 

4.6 Landbruk  

Miljøstatus karttjeneste viser et område som er ikke brukt til omfattende jordbruk i dag, men er 

sterkt preget av dyrkbar jord (se figuren under). I kommuneplanens arealdel er området 

klassifisert som et landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR) område § 11-7. 

Arealformål i kommuneplanens arealdel nr. 5.   
 

Karttjenester fra NIBIO viser skog som er middels til lav bonitet, samt uproduktiv skog i 

tiltaksområdet. 

 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 har som formål å forbeholde drivverdige arealer for 

jordbruksproduksjon, sikre verdifulle skogsarealene og legge til rette for tilleggsnæringer på 

landbrukets premisser. Tiltaksområdet plasseres i et område som i dag er beskrevet i 

arealdelplan som et viktig skog- og dyrkingsareal. 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. Arealene har vært brukt til land- og skogsbruk 

http://www.naturbase.no/
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gjennom lang tid, men drives ikke aktivt i dag. 

 

Figur 10 Utsnitt av dyrkbart areal i Skibotndalen, brune området viser områder av dyrkbarjord registrert 
før 2008. (Kilden: http://www.miljostatus.no/kart/). 

 

Gårdbrukeren på gnr/bnr 45/6 leier teiger på totalt ca. 140 dekar, fordelt på henholdsvis 105 

dekar 0,5 km øst for Origio AS, 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 og er lett dyrkbar og har stor potensial 

som dyrkbar mark. 

 

4.7 Reindrift  

4.7.1 Fakta om distriktet 

Skibotndalen hører til Bassevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt som har hatt beiterett i 

Skibotndalen fra 1960-tallet. De har hatt helårs beiter i Storfjord og Gáivuotna/Kåfjord 

kommuner siden 1990-tallet. A.L. Båhl beskriver at Pæiviø/Båhl familien har drevet tradisjonell 

reindrift i disse områdene i flere generasjoner. Ane Marie Pæiviø Båhls familie er registrert i 

Lyngen kirkebok fra 1700 tallet, og Aslak Båhl ble født i 1920 i Perskogen i Skibotndalen. Hans 

kone Sigrid Båhl f.1929 tok sine første skritt ved Didnuelva i 1930. Båhl-familiens tidligere 

bosteder ligger ved Perskogen i Skibotndalen. 

Reinbeitedistrikt 24 Bessevouvdi/Helligskogen grenser til Sverige og Finland, og har helårs 

reinbeiter i Storfjord og Kåfjord kommuner. Det betyr at reinen beveger seg innenfor 

distriktsgrensene hele året og har ikke lange forflyttinger mellom de ulike årstidsbeitene. 

Distriktet har i følge ressursregnskapet 2015/2016, 8 sidaandeler med 22 personer tilknyttet 

sidaandelene. Fastsatt reintall er 2000, mens reintall er i 2015/2016 anslått til 1331 dyr, der 10 

http://www.miljostatus.no/kart/
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% er okse, 65 % simle og 24 % er kalv. Tapsprosent for både kalv og voksne dyr ligger på 

omkring 36 %, der tapsårsak oppgis hovedsakelig å være fredede rovdyr (Ressursregnskapet 

2015/2016).  

 

Figure 11 Bassevuovdi/Helligskogen reinbeitedistrikt 

 

4.7.2 Reinbeiter 

Reindriftskartene på nett har informasjon om reinbeitene til distriktet. Arealbrukskartene viser at 

området mellom Nedstevatn og Brennfjell er i bruk til vårbeite I, som er kalvingsland. Simlene 

trekker til dette området for kalving. Kartet viser også trekkveger mellom Ádjetluohka øst for E8 

og Ruohtovárri vest for E8 og mellom Haskielva/vassdraget og sørsiden av Ruohtovárri. Reinen 

trekker mellom beiteområder slik som vist med svarte «stier» på (figur 12) 

Oksevårbeitet er på vestsida av dalen og lengere inn mot grensa. Sommerbeitet har utstrekning 

på vestsida av dalen og ut mot Nordnes og Kåfjorddalen på østsida (Figur 11). Høstbeitet ligger 

nærmere grenseområdet på begge sider av Skibotndalen, mens høstvinterbeitet strekker seg noe 

lengre vest. Vinterbeitene er i hovedsak på østsida av Skibotndalen og opp mot 

kommunegrensen til Kåfjord sør for Fàvrrosvàrri (reindrift no). 

 

 

 

BESSEVUOVDI 
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Figur 12 Utsnittet viser vårbeite/kalvingsland (grønne skraveringer), trekkveger (svarte stier) og 
flyttveier (gule striper). Grønne skraveringer helt sør og vest i kartet viser vårbeite områdene for 
okserein. 
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Figur 13 Kartsnittet viser vårbeite (grønn skravur) og sommerbeite (rød skravur) i Skibotndalen 
(www.reindrift. no) 

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.  

Kart over snødybder (Figur 14) viser at de nedre dalområdene er tidligst bart, og derfor er helt 

sentrale for et distrikt som ikke flytter til kysten om våren. For Bássevuovdi/Helligskogen er det 

kun nedre og østre del av Skibotndalen som er kalvingsområder, noe som gjør disse arealene er 

særlig viktige for den totale drifta i distriktet. 
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Figur 14 Snødybder 1.mai i 2015, 2014 og 2013.  Grønn er bar mark, mens de lyse blå feltene indikerer 

snømengder fra <25 cm til mørkere blåfarger opp mot 150-200 cm snødybde (www.senorge.no) 

 

Sommerbeitene dekker store områder slik at det tilgjengelige beitearealet blir fullt ut benyttet. 

Dette betyr tilgjengelighet til beiter på fjellet og lavere ned. 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 (se kart over beiteområdet, Figur 13). 

Skogsområder (Figur 15) 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.  

 

 

Figur 15 Skog- og lyngvegetasjon i beiteområdet 

http://www.senorge.no/
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Skibotndalen er et viktig vårbeite for Bessevuovdi/Helligskogen 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 barrabber på fjellet og i dalområdene, som sikrer at reinen finner lav på 

trær eller på bakken, tørt gras og de tidligste ny spirte planter. 

 

Skibotndalen har samtidig vært, og er, et attraktivt område for friluftsliv og turisme, hvor mange 

ulike planer og utbyggingstiltak har vært drøftet opp gjennom årene.  

4.8 Trafikkforhold 

EISCAT 3D-anlegget skal etableres punktvis ca. 2 km vest for E8 krysset. Grusvegen «SV807 

Hp1», lokal kjent som Bulldoservegen, er kategorisert som skogsbilveg i vegvesenets veg 

register NVDB og var opprinnelig eid av Statskog. Vegen har vært betydelig oppgradert av Origio 

AS og kan brukes til større vogntog m.m. Det finnes også en traktor veg med traseen gjennom 

antennemodulene på nordsiden av grusvegen.  

 

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 Origio AS deponiet. ÅDT varierer mellom 550 ved grensa til Finland og 850 ved 

kryss med E6 i Skibotnsentrum. Tungtrafikkandelen på E8 er 21% og fartsgrensen forbi 

adkomsten er 90 km/t. 

 

I tiltaksområdet finnes det en privat traktorveg som svinger nordover fra Bulldoservegen. Vegen 

skal brukes til EISCAT 3D aktiviteter.  

 

 

 

Figur 16 Kryssområde fra sør (Google Street View, 2016). 

4.9 Barns interesser 

Området rundt selve tiltaksområdet er sporadisk brukt av elevene fra Skitbotn skole for 

friluftsaktiviteter og ekskursjoner i forbindelse med undervisning. Nordlysobservatoriet på øst 

siden av E8 er også et populært turområde for skoler og barnehager. 
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4.10 Vann, avløp  

Det finnes ingen kommunal vannforsyning til tiltaksområdet i dag. Origio AS, som finnes like vest 
for tiltaksområdet, bruker Skibotnelva som vannkilden for prosessvann.  
EISCAT 3D-anlegg har ikke varig personalopphold og blir derfor klassifisert som sikkerhetsklasse 1 i 
TEK10, dvs ikke behov for tilknytting til slukkevannsinfrastruktur utenom brann og 
redningsinfrastruktur-tankbiler. 

4.11 Energi/kraft  

Det er både høyspent luftlinje (22 kV) og høyspent jord kabel (22 kV) i tiltaksområdet. Jordkabel 

ligger i grøft langs Bulldoserveien og fører strøm til Origio AS. Troms Kraft AS har ansvar for 

kraftinfrastuktur i dette området. 

4.12 Grunnforhold 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i selve tiltaksområdet til EISCAT 3D. Nærmeste kjente 

grunnundersøkelser er utført i forbindelse med utvidelse av Origio AS.  

 

I henhold til kvartærgeologsik kart (figur 2.0) består øvre lag av løsmasser i tiltaksområdet av 

tykk havavsetninger, marin strandavsetninger, elveavsetninger, samt torv og myr.  

 

Planområdet ligger i sin helhet under marin grense, som ligger på ca. kote 80-95 i området.  

 

Det er typisk at elveavsetninger består av sand og grus, mens tykk havavsetninger (lys blå) som 

typiske vil være leire og silt. Det er ikke registrert noen kvikkleiresoner på NVE sine kart i dette 

området.  

 

Krav om en utfyllende geoteknisk vurdering for EISCAT 3D-anlegg er regulert gjennom 

rekkefølgebestemmelsene, se vedlegg 10.6. 

  

Figur 17 Planområdet - NGU løsmassekart (Kilden: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) 
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På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (NGU, skrednett.no) er det ikke merket av 

skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 

kvikkleire for planområdet. 

 

4.13 Støyforhold 

Det er ikke gjort støyregistreringer i områder som Rambøll kjenner til.  
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5 PLANFORSLAGET  

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og bestemmelser.  

5.1 Planens hensikt, avgrensning  

Hensikten med planen er å detaljregulere for EISCAT 3D-anlegg. Forskningsstasjonen skal 

etableres i et område satt av i Kommuneplanens arealdel til Landskap-, natur- og friluftsformål 

samt reindrift (LNFR), med andre bebyggelse og anlegg framtidig (EISCAT 3D-anlegg). Området 

er i dag brukt til landbruksaktiviteter, reindriftsnæring og friluftsaktiviteter og beite for sau. 

Storfjord kommune vil også reservere området til fremtidig dyrking i tråd med kommuneplanen.  

 

5.2 Reguleringsformål og bestemmelse 

Det detaljreguleres for EISCAT 3D forskningsstasjon (PBL § 12-5, nr. 1) til Annen særskilt angitt 

bebyggelse BAS1-11, Samferdselsanlegg og tekniskinfrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2), veg SV1-2, 

o_SV3 og annen veggrunn grøntareal SVG1-3, o_SVG4, samt LNFR (PBL § 12-5, nr. 5) LNFR L, og 

jordvern (LJ). 

 

Det reguleres med fem (5) hensynssoner: 

1. Frisikt (H140) 

2. Krav vedrørende infrastruktur (H410) 

3. Hensyn landbruk (H510) 

4. Hensyn reindrift (H520) 

5. Hensyn friluftsliv (H530) 

 

Planforslaget endrer gjeldende dagens KPA på hensynssoners grenser, slik at hensynssonen for 

reindrift blir satt over hele tiltaksområdet. I tillegg kommer rekkefølgebestemmelser og 

fellesbestemmelser for utbygging av EISCAT 3D-anlegget. 
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Figur 18 Plankart – ny hensynssone for reindrift (skravur)  

5.3 Plassering og utforming 

EISCAT 3D-anlegget ligger i området som er regulert til LNFR formål, L og LJ. Arealbeslag for 

anlegget skal begrenses slik at kun areal krevd for selve antennemodulene med 

byggegrense/inngjerding skal reguleres til annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, BAS1-11. 

Arealene imellom antennemodulene skal kunne disponeres til LNFR formål uten endring. 

 

Antennene skal hovedsakelig plasseres langs eksisterende veginfrastruktur SV1-2 i planområdet. 

Kun to av antennene plasseres uten direkte tilknytning til eksisterende veginfrastruktur, her skal 

en anleggs veg reguleres inn som annen veggrunn-grøntareal, SVG1-5, o_SVG6. Denne 

midlertidig anleggsveg skal tilbakeføres til grøntareal etter anleggsfasen avsluttes.  

 

Antennene skal plasseres på en støpt grunnmur. Høyde på antenne blir ca. 4-5 m. Hver antenne 

vil gjerdes inn. Gjerdene må være på en visst høyde for å beskytte antenne mot skade fra store 

dyr. 

 

Store mengder med snø kan gjøre det lettere for dyr å komme seg inn på anlegget. Derfor vil 

gjerdene dimensjoneres for å sikre at værforhold er tatt hensyn til.  
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Figur 19 Øverste bilde – Core 100x100 meter. Nederste bilde – høyde på antennene i forhold til en 
gjennomsnitts menneske.  

 

 

5.4 Samferdsel og infrastruktur 

5.4.1 Veg 

Dagens E8 er hovedankomstveg fra Storfjord/Tromsø, her skal en frisikt hensynsone reguleres, 

slik at området blir holdt fri for vegetasjon og snø. Statens vegvesen ser seg tilfreds med dette.  

 
Grusvegen «SV807 Hp1», lokal kjent som Bulldoservegen, skal benyttes som hovedbruksveg for 

selve tiltaket. Vegen behøver ikke oppgradering ettersom Origio AS gjorde en betydelig 

oppgradering i etableringsfasen.  

 

Traktorvegen som kjører nordover fra Bulldoservegen skal brukes under anleggsfasen og til 

vedlikehold av antennemodulene BAS8 og BAS9. Vegen er privateid slik at UiT må ha en avtale 

om drift og vedlikehold for vegen.  

 

 



 

EISCAT 3D SKIBOTN 29 (43) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

5.4.2 Kraftforsyning 

Det som er presentert for EISCAT 3D-anlegget er en strømbehov på 13-15 KvA. Det er også 

sannsynlig at anleggsbygget har en viss, men minimal strømbehov som skal tilsvare et hus. 

Dagensinfrastruktur er tilstrekkelig for drift av EISCAT 3D-anlegget, uten store endringer. En 

trafo stasjon må plasseres innenfor tiltaksområdet, men plasseringen er ikke ennå bekreftet. 

Figuren under viser en rødsirkel hvor det er aktuelt å etablere trafo. Det blir mest aktuelt å 

plassere trafo-en i tilknytning til hovedantennen for både sikre enkel tilgang og få samlet 

inngrepene best mulig.  

 

 

Figur 20 Rød sirkel viser forslag om plassering av en ny trafo. Dagen strøminfrastruktur er tilstrekkelig 
for drift av EISCAT 3D-anlegget. 

5.4.3 Fibernett 

Fiberbredbånd skal etableres i forbindelse med utbygging av EISCAT 3D. Det finnes ingen 

eksisterende infrastruktur. 

 

Bredbåndfylke Troms planlegger utbygging av fibernett fra Oteren via Skibotn området og videre 

til Kilpisjärvi. Her blir det mulig å strekke fiber fra E8 til EISCAT 3D-anlegget.  

 

Forventet utbyggingsstart er 2017.  

 

 

Det blir mest aktuelt at fiberrør blir gravd ned langs Bulldoservegen. Infrastruktursonen for fiber 

og strøm er regulert inn i planbestemmelser. 
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5.4.4 Vann og avløp 

Det er intet kommunalt vann og avløp til prosjektområdet i dag, dersom tiltaket har behov for 

vann og avløp skal grunnvann og septiktanker løser behovet.  

5.5 Kulturminner 

Dersom det under bygge- og anleggsarbeider treffes på gjenstander eller andre spor som viser 
eldre aktivitet i området (automatisk fredete kulturminner), skal arbeidet øyeblikkelig stanses og 
melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.  

5.6 Friluftsliv 

Reguleringen skal ikke endre dagens hensynsonen for friluftsliv (H530) i Kommuneplanens 

arealdel. Det blir sikret fri ferdsel mellom inngjerdede antennemoduler slik at folk kan bevege seg 

uten store barriere i området.  

5.7 Landbruk 

Området der EISCAT 3D-anlegget skal etableres er allerede avsatt til LNFR (PBL § 12-5, NR 5), 
Jordvern (LJ). All aktivitet i området skal underlegges jordvern/jordbruk. Infrastruktur i 
hensynssone H410 må graves dypt for å sikre fremtidig jordbruk. 

Reguleringen skal ikke endre dagens hensynsonen for landbruk (H510) i Kommuneplanens 
arealdel.  

5.8 Reindriftsnæringen  

Området er allerede avsatt til LNFR (PBL § 12-5, NR 5).  

I bestemmelser foreslår vi en ny hensynssone for reindrift som skal dekke hele tiltaksområde til 
EISCAT 3D (H520). 

5.9 Stråling 

Norges Arktiske Universitet (UiT) har skrevet et notat som skisserer det som er kjent om 

elektromagnetiske stråling fra et eventuelt anlegg. Notatet finnes som vedlegg 7 til dette 

dokumentet og har som formål å tydeliggjøre hvordan stråling håndteres.  

  

Stråling er strengt kontrollert i loven om strålevern og bruk av stråling, hvor det jf. kapittel II. § 

5 står at enhver installasjon av strålekilder «skal være forsvarlig, slik at det ikke oppstår risiko 

for dem som utøver virksomheten, andre personer eller miljøet». 

 

I tillegg må en aktivitet som avgir stråling, i dette tilfelle EISCAT, bli vurdert til å ha en 

«forsvarlig utforming og funksjon» jf. § 5. EISCAT forskningsstasjon skal bidra til økt 

kunnskapsgrunnlag som samfunnet skal dra nytte av.  

 

Statens strålevern har som et ansvarsområde å følge opp stråleaktiviteter i forbindelse med 

EISCAT forskningsstasjon.  

 

Det planlagte radaranlegget EISCAT-3D i Skibotn vil bestå av 10000 antenner, ha en diameter på 

omtrent 75 meter, og avgi elektromagnetiske stråling med en frekvens på 233 MHz og effekt på 

5 MW.  

 

Eksponering for elektromagnetisk stråling over grenseverdier vil kunne gi negative helseeffekter. 

Grenseverdiene i Norge og internasjonalt er satt med gode marginer i forhold til det nivået som 

anses å kunne gi negative helseeffekter. 

 



 

EISCAT 3D SKIBOTN 31 (43) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

Avhengig av vinkel på antennestråling og avstand fra antennekanten, viser simuleringen at 

anlegget i noen grad vil kunne avgi stråling over grenseverdier det henvises til i 

Strålevernforskriften.  

 

Ved 40 graders elevasjon viser beregninger at den elektromagnetiske strålingen vil være under 

grenseverdien allerede ved 3 meters avstand fra antennen.  

 

Simuleringene viser også at det kreves en større sikkerhetssone og/eller andre tiltak, dersom 30 

graders elevasjon skal benyttes. Simuleringen er utført uten å ta hensyn til 

eksponeringsreduserende effekt av gjerdet som skal monteres rundt anlegget.  

 

Norges Arktiske Universitet og EISCAT har kontaktet og informert Statens strålevern om 

etableringen av radaren i Skibotn, og institusjonene vil gjennomføre et kontrollprogram med 

målinger av stråling fra anlegget når det er bygget. Måleprogrammet vil følge retningslinjer og 

råd fra Statens strålevern. Hensikten vil være å kartlegge utbredelse og refleksjoner fra radaren i 

alle senderposisjoner, og sikre at grenseverdiene for skadelig stråling til omgivelsene aldri 

overskrides. Alle data og rapporter fra målingene vil være åpne for offentligheten. 

 

5.10 Rekkefølgebestemmelser 

PBL §12-7 nr. 10. «krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at 

utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som 

energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler 

mv. er tilstrekkelig etablert». 

 

Før igangsettingstillatelse gis: 

a) Det må foreligge en geoteknisk vurdering av alle tiltak som skal utføres, før byggesak 

kan legges fram for behandling.  

b) Dersom det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal 
utbyggingens effekt på hele områdets stabilitetet utredes. Nødvendige sikrings- og 
stabiliseringstiltak må være gjennomført før utbygging med tilhørende masseforflytting 
starter. 

c) Infrastrukturplan (fiber og kraft) skal foreligge og godkjennes av kommunen. 

Infrastrukturplanen skal vise: 

 Plan om legging av fiber innenfor hensynssone H410 og veiareal – dvs. grøfting og 

tilbakeføring av området. 

 

Før brukstillatelse gis:  
a) Fyllinger og grøfter skal være tilsådd i henhold til infrastrukturplanen. 

5.11 Krav om undersøkelser før gjennomføring av planen. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende bestemmelser om undersøkelser 

i reguleringsplan: 

Det må foreligge en geoteknisk vurdering av alle tiltak som skal utføres, før byggesak kan legges 
fram for behandling. 

Kontrollmåling av elektromagnetiske stråling må ferdigstilles før EISCAT kan initiere driftsfasen. 

Statens strålevern må godkjenne resultatene av kontrollmålinger og sikre at sikkerhetstiltakene er 
tilstrekkelig. 
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5.12 Avbøtende tiltak 

5.12.1 Reindrift 

I fellesbestemmelser står det at aktiviteter i området skal ta hensyn til kalvingsperioden. 

Anleggsperioden og menneskelig aktivitet skal begrenses i kalvingsperioden i samråd med 

reindriftsnæringen. 

 

I tillegg har EISCAT 3D valgt å legge all unødvendige aktiviteter opp til den eksisterende 

feltstasjon eid av UiT. Anleggsbygget tilknyttet EISCAT 3D blir begrenset til teknisk utstyr. Dette, 

for å begrense menneskelig aktivitet. 

 

Det blir viktig at tiltakshaver etablerer dialog med reinbeitedistriktet i løpet av og i forkant av 

anleggsfasen og driftsfasen for å sikre at viktige interesser for reindrift hensyntas underveis.  

 

5.12.2 Jordbruk 

For å sikre jordbruksaktiviteter i fremtiden og utnyttelse av området er arealbeslag for EISCAT 

utbygging begrenset. I tillegg skal teknisk infrastruktur utformes for å sikre trygg passasje 

mellom antennemodulene.  

 

5.12.3 Stråling 

I notatet fra Norges Arktiske Universitet (UiT) datert 26.10.2017 presiseres det at både dyr og 

mennesker skal beskyttes fra elektromagnetisk stråling ved bygging av et gjerde på ca. 10 meter 

ut fra ytterkant av antennene og rundt anlegget. Gjerde skal både hindre at dyr og mennesker 

kommer for nært anlegget og i tillegg fungerer som en skjerm for å redusere elektromagnetisk 

stråling utenfor gjerdet.  

 

Når anlegget er bygget skal Statens strålevern gjennomføre kontrollprogram med målinger av 

stråling fra anlegget. Måleprogrammet skal følge retningslinjer satt av Statens strålevern (se 

notat, UiT vedlegg 7). 

 

Kontrollmålinger av strålingsaktiviteter skal sikre at elektromagnetiske stråling ikke overskrider 

de godkjente grenseverdiene. Alle data og rapporter fra målingene vil være åpne for 

offentligheten (se notat UiT, vedlegg 7).  

6 VIRKNINGER  

I dette kapitlet beskrives virkninger av at planen gjennomføres.  

6.1 Overordnede planer 

I juni 2016 ble kommuneplanens arealdel – Storfjord 2015-2027 (KPA) vedtatt i kommunestyret. 

KPA har tilrettelagt og utredet konsekvenser for fremtidig bruk. EISCAT-3D anlegget er regulert 

inn som en framtidig «anlegg og bebyggelse», men nå detaljreguleres i forkant av utbygningen.  

 

Planforslaget har tatt utgangspunkt i KPA og er i samsvar med den overordnete plan. I løpet av 

detaljreguleringen har det kommet frem nye momenter om reindriftsnæringen innenfor 

planområdet. Utredninger har tatt høyde for disse nye momentene.  
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6.1 Stedets karakter og estetikk  

Stedets karakter og estetikk blir endret med en eventuell utbygging av EISCAT 3D-anlegget. 

Tiltaksområdet i dag er lite preget av store installasjoner og området er benyttet til kun lettere 

landbruksaktivitet, reindriftsnæringen og sporadisk friluftsaktiviteter. Origio AS er etablert like 

vest for tiltaksområdet.  

 

I tråd med KPA er det forventet at det fremtidige landskapsbildet vil preges hovedsakelig av 

jordbruksareal, beite og reindriftsnæring, også mellom stasjonene til forskningsanlegget. 

Rekkefølgen og tidsforløpet for endring av landskap er vanskelig å fastslå. Ved etablering av 

forskningsanlegget vil mest sannsynlig de eksisterende trekk ved landskapet vedværer i noen år 

til. Tidspunkt og behov for jordbruksareal er ikke fastslått.  

 

EISCATs store installasjoner skal bidra til en endring i estetikk-med 11 store antennemoduler 

som skal etableres langs dagens infrastruktur og ut i terrenget. Installasjoner blir godt synlig fra 

Bulldoserveien, men mindre synlig fra E8. Tross for en endring i estetikk, er tiltaket relativt 

passiv og bidra med lite ferdsel eller menneskelig aktivitet, slik at dagens etablerte aktiviteter blir 

lite påvirket av selve EISCAT. Når det gjelder reindriftsnæringen er det forventet at store 

mekaniske installasjoner blir sett som et stort arealbeslag. Dette kan påvirke reinens nåværende 

bruk av området. 
 

6.2 Landskap  

Planområdet omfatter flatt terreng som hører til en større landskap – dal med høye fjell på begge 

sider. Dagens bruk av landskapet er annerledes enn det som er intensjon i planforslaget som 

baserer seg på KPD-en. Planforslaget legger til rette for etablering av EISCAT 3D-anlegget og 

jordbruksareal. Realisering av reguleringsplanen vil føre til endring av dagens landskap.  

 

 

Figur 21 Dagens aktivitet arealbruk i influensområdet. 
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Figur 22 Den fremtidige plassering av EISCAT 3D i landskapet - 1:3000. 

 

Dersom reguleringsplanen realiseres i sin helhet vil det føre til at dagens skogsområde vil 

erstattes av jordbruksareal. EISCAT 3D-anlegget vil bidra til en menneskeskapt struktur i 

landskapet. På grunn av sin størrelse vil anlegget bli godt synlig fra de høyere deler av 

landskapet. I lag med deponiet som grenser til planområdet vil det skape bilde av et landskap 

påvirket av mennesker. Selv om forskningsanlegget ikke vil komme direkte med noen 

arbeidsplasser i planområdet, vil installasjoner endre landskapsbildet. Det er lite sannsynlig at 

anlegget vil dominere landskapsbildet i stor grad for lavtliggende landskap som ligger på 

omtrentlig samme høyde som anlegget. Anlegget har en høyde på ca. 4-5 meter. 

Figur 23 Den fremtidige arealbruk i influensområdet – 1:3000. 
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6.3 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Det er ingen kulturminner i planområdet.  

6.4 Naturmangfoldloven  

6.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven 

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 

 

Kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er relativt godt for planter og naturtyper. Registrering 

av vegetasjon og naturtyper er vektlagt i den sammenheng. Tidspunktet for feltarbeidet har vært 

tilpasset for kartlegging vegetasjon og naturtyper som kan bli påvirket. 

 

Opplysningene om rovfugl og eventuelle sårbare fugl som bruker området er vurdert utfra egne 

undersøkelser. 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.» 

 

Siden det ikke er registrert noen verdifulle naturtyper eller vilt innenfor området kommer dette 

prinsippet ikke til anvendelse. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for.  

Det er ikke er registrert verdifulle naturtyper innenfor området. De vegetasjonstypene som er 

registrert er vanlige innenfor området, regionen og ellers i landet og innehar generelt få sårbare 

arter. Utfra topografien i området er det få eller ingen hekkeområder for rovfugl som kan bli 

berørt av prosjektet. 

  

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 

 

Avbøtende tiltak som avbøtende tiltak, justering av adkomstveier og utplassering av antennene 

for å i størst mulig grad skåne vegetasjonen, eldre trær og død vedforekomster synes å være 

mulig, og innebærer trolig få ekstrakostnader.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  
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Det presiseres at lokalisering av adkomstveier og utplassering av antennene er et tema i denne 

bestemmelsen, og at alternativer/endringer av veier og antenneplassering er en naturlig 

vurdering om tiltaket fører til skade på naturmiljøet. Ellers vises det til avbøtende tiltak for denne 

delen av planen. 

 

Avbøtende tiltak 

Tiltakene gjennomføres i områder som i stor grad er påvirket av tidligere skogsdrift og har relativ 

rask regenereringsevne i forhold til vegetasjonsutvikling. Ved revegetering og istandsetting av 

arealer etter inngrep og tiltak må det ikke innføres fremmede arter og i størst mulig grad satses 

på naturlig revegetering med bruk av eksisterende jordsmonn med frøbank. Der det forekommer 

dødvedforekomster av verdi som blir direkte berørt av tiltakene forutsettes det en plan for 

flytting/ivaretagelse av disse. Det bør utarbeides en generell arealdisponeringsplan og miljøplan 

for arbeidene som blant annet beskriver hvordan vegetasjon og verdifulle habitater skal 

behandles.  

 

6.4.2 Rovfugl 

Det er ikke forventet at tiltaket skal føre til negative virkninger for rovfugl i området. Det finnes 

ingen kartlagte hekkeområder for rovfugl i tiltaksområdet.  

 

6.5 Reindrift 

En utbygning av EISCAT 3D-anlegget vil innebære et forholdsvis stort arealbeslag, og en økt 

aktivitet i forhold til dagens situasjon i planområdet. Tiltaket vil ikke generere stor daglig 

aktivitet, men da dette er et kalvingsområde vil aktivitet, spesielt i kalvingstiden være 

forstyrrende. Nye elementer i kalvingsområdet, som antenner og gjerder vil kunne være 

forstyrrende og avskjære bruken av områdene slik den er per i dag. Kalven er sårbar i tiden etter 

fødselen og simler med kalv vil unngå områder med aktivitet for å være i fred.  

Mer aktivitet vil også forstyrre det naturlige trekket i og rundt Rouhtovárri ytterligere og dermed 

avskjære reinen fra å bruke området. Likevel gjelder dette utbygging midt i distriktets 

kalvingsområde, som er areal som trenger ekstra beskyttelse.  

Det planlegges flere utbyggingstiltak i nedre del av Skibotndalen. Blant annet hyttefelt og 

utvidelse av eksisterende deponi. Disse tiltakene kommer i tillegg til EISCAT 3D utbyggingen og 

totalt sett vil disse legge beslag på mye av arealene som i dag brukes til kalving. 

Den samlede belastningen av flere utbyggingstiltak over år er synliggjort i 

konsekvensutredningen i forbindelse med kommuneplanen i 2008 (Asplan Viak 2008), og vil 

utgjøre stort negativt omfang. 

Reduksjon i beiteareal og økt press på andre beiteområder, kan føre til reduksjon i antall rein for 

distriktet. Reduksjon i flokken vi ha økonomiske konsekvenser for Bassevuovdi/Helligskogen 

reinbeitedistrikt. 

Omfanget av utbyggingen vil være middels til stort negativt. 

 

 

Omfang 
Svært 

negativt 
Negativt Lite/intet Positivt 

Svært 

positivt 
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Verdien av området er stor og omfanget er middels til stort negativt. Konsekvensen for reindrifta 

blir stor negativ konsekvens.  

 

 

Figure 24 Konsekvensvifte som viser stor negativ konsekvens 

 

 

 

Menneskelig aktivitet i et område virker mer forstyrrende på rein enn faste installasjoner. Det er 

derfor viktig å begrense menneskelig aktivitet i utredningsområdet spesielt i den perioden reinen 

skal bruke arealene og i kalvingstiden. Avbøtende tiltak er diskutert i planforslaget. 

6.6 Friluftsliv 

Detaljreguleringen berører ikke friluft hensynsonen som er en del av kommunedelplans arealdel. 

Reguleringen skal heller ikke endre dagens formål for området. Under selve anleggsperioden blir 

ferdsel i tiltaksområdet delvis begrenset for friluftsaktiviteter, men i driftsfasen blir det lite 

endring i hvordan området kan disponeres.  

  

Elgjakt, som er tidligere oppgitt som aktivitet i området, må begrenses for å unngå mulig 

ødeleggelse av EISCAT infrastruktur.  

 

Ellers kan EISCAT 3D etableringa bidra til mer interesse for området, særlig for turinteresserte.  
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6.7 Landbruk  

I kommuneplanens arealdel er området der EISCAT 3D skal finne sted lagt av til landbruk, med 

bruk av LNFR formålet. Dette formålet videreføres i reguleringsplanen, med EISCAT 3D satt inn 

som «andre bebyggelse og anlegg». Per i dag er det et mindre felt hvor det foregår form for 

jordbruk. Resten av landskapet er skog og sporadiske felt med myr.  

 

Kun mindre deler av jordbruksarealet vil tas i bruk av EISCAT 3D. Den største antennen vil 

inngjerdes med et arealbeslag på 100x100 m, mens de 10 små antennene vil gjerdes inn med et 

areal på 10x10 m.  

 

Infrastruktur som vil strekkes til antennemodulene vil graves ned, slik at jordbruk vil fortsatt 

være mulig. 

 

Avbøtende tiltak diskuteres i seksjon «planforslag». 

 

6.8 Trafikkforhold 

Dagens trafikkforhold vil videreføres. Selve anlegget vil ikke gi noen direkte avkastning på 

arbeidsplasser. Trafikk vil bli lik dagens trafikkbilde. I høringsuttalelsen fra Statens vegvesen 

datert 19.10.2016 presiserer de at krysset er tilstrekkelig for dagens formål og behøves ikke 

oppgradering i forbindelse med EISCAT 3D utbyggingen.  

 

Det er viktig at vegetasjon og snø ryddes slik at siktkravene kan overholdes. 

Planforslaget regulerer forhold til sikt veikrysset til E8 og Bulldoserveien. Og en eksisterende vei 

knyttet til dagens jordbruk, Traktorveien er regulert som vei i planen. Denne veien kan benyttes 

under byggeperioden av EISCAT 3D og der det er nødvendig, i løpet av driftsperioden. Det er 

ikke forventet at denne veien må oppgraderes. 

 

Det kreves ikke oppdatering av veien siden den ikke vil belastes i større grad enn i dag. 

Hovedbruken er traktorvei for jordbruk.  

 

6.9 Barns interesser 

Skibotnskole bruker tiltaksområdet til tur- og ekskursjoner. En etablering av EISCAT 3D-anlegget 

vil være av stor interesse for skoleelevene og fører til enda mer interesse for flere 

tur/ekskursjoner i fremtiden.  

6.10 Energibehov  

Energibehovet for EISCAT 3D anlegget blir 13-15 kVA. Eksisterende infrastruktur må forbedres for 
å tilpasse energibehov og drift av EISCAT 3D aktivitet. En ny trafo må etableres innenfor 
planområdet. Troms Kraft AS har ikke stedfestet Trafo punktet, men rekkefølgebestemmelser 
innebærer at en buffersone etableres i tråd med PBL.  

6.11 VAO 

Det er ikke behov for vann og avløp. Brannslukning kan håndteres av brann- og redning med 

bruk av tankebil. Det er ikke behov for vann- og avløpsinfrastruktur. Toalett/ kontorplass m.m. 

skal flyttes opp til UiTs feltstasjon på øst siden av E8. 
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6.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Selve EISCAT 3D-anlegget vil ikke gi noen direkte konsekvenser for kommunen. Ingen vil bli 

ansatt ved anlegget, og dermed vil det ikke gi noen skatteinntekter til kommunen. Det er ingen 

direkte økonomiske konsekvenser for Storfjord kommune. Indirekte kan det bety skatteinntekt i 

form av nordlysturisme. EISCAT 3D-anlegget vil forankre kommunens rolle innafor næringer 

relatert til nordlys. 

6.13 Konsekvenser for næringsinteresser  

Realisering av forskningsstasjonen EISCAT 3D vil ikke resultere i noen arbeidsplasser fysisk på 

stasjonen. Likevel kan anlegget kan ha positive virkninger for det lokale næringslivet og 

vertskommunen. Det lokale næringslivet kan ha anledning til å bidra med sin kompetanse – 

lokale entreprenører i forbindelse med utbygningen av forskningsstasjonen. 

Etter utbygningen av stasjonen kan næringer knyttet til nordlysturisme få sine fordeler fordi 

realisering av EISCAT 3D vil være en bekreftelse på gode forhold for nordlysobservasjoner. Dette 

gir mulighet for andre næringer til å utnytte eventuelle økende antall turister som kommer til 

Skibotndalen. 

6.14 Interessemotsetninger  

Selv om reguleringsplanen følger formålsbestemmelser i KDP-en er det registrert 

interessemotsetninger innafor planområdet. Området som er regulert til fremtidig jordbruk og 

forskningsstasjon EISCAT 3D er i senere tid, november 2016 blitt kartlagt som kalvingsområde 

for rein.  

 

Reindrift er skeptisk til videre belastning av Skibotndalen. Realisering av forskningsstasjon i lag 

med andre installasjoner i Skibotndalen ansees av reindrift som stor belastning for deres næring. 

På sin side vil ikke forskningsstasjon beslaglegge så stort område og de fleste av nodene vil 

etableres langs eksisterende veinett. Aktiviteten ved forskningsstasjonen vil ikke forstyrre 

reindriftsnæringen siden det ikke vil være noen menneskelig aktivitet på anlegget.  

 

I kommunikasjon med Fylkesmannen i Troms er det enighet om at reguleringsplanen skal følge 

formål i KDP-en for Storfjord kommune.  

 

 

7 RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 
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8 MERKNAD TIL VARSEL OM OPPSTART 

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart, 30.09.2016. 
 

8.1 Høringsuttalelser 

 

Troms Fylkeskommune 

Planfaglig innspill: 

Troms Fylkeskommune støtter kommunens krav om ytterligere utredninger for reindrift, 

jordbruk, naturmangfold og landskap. 

 

Troms fylkeskommune arrangerer månedlig regional planforum.  

 

Jordbruk 

I gjeldende Kommuneplans arealdel er området H510 merket som en hensynssone for viktige 

dyrke/dyrkbare arealer. Søknader for tiltak innenfor disse områdene skal vurderes slik at 

landbruk og jordvern prioriteres og ivaretas.  

 

Reindrift 

Anbefaler at tiltakets betydning for reindrifta utredes og eventuelle avbøtende tiltak vurderes. 

 

Kulturminnevernet 

 Det er ikke påvist kulturminner innenfor planområdet. 

 Vurderer at det er ikke sannsynlig at ukjente kulturminner finnes innenfor tiltaksområdet. 

 Arbeidet må stoppes dersom det oppdages gjenstander eller spor til kulturminner jfr. Lov om 

kulturminner av 1978 § 8. 

 Fylkeskommune ber Storfjord kommune å vurdere om noen av de registrerte krigsminnene 

ligger innenfor planområdet og om de skal gis et vern gjennom detaljreguleringsplanen. 

 

Samfunnsmessige virkninger og landskap 

 Påpeker at plan representerer stor arealbeslag og virkning på landskapsopplevelsen. 

 Oppfordrer en belysnings av hvilke samfunnsøkonomiske ringvirkninger tiltaket realistisk kan 

forventes å få for stedet/kommunen er en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget.  

 

Forslagsstillers kommentar 

Utredninger for reindrift, jordbruk, naturmangfold og landskap er tatt med i planforslag. Avbøtende 
tiltak er vurdert i henhold til reindrift og jordbruk innenfor tiltaksområdets grenser.  
 
Sametinget har befart området etter oppstart av planarbeid uten registrering av automatiske 
fredete samiske kulturminner. 
 
Det er delvis beskrevet samfunnsøkonomiske ringvirkninger for kommunen. 

 
Fylkesmannen i Troms 
Første høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms etterspurt mer informasjon, referatet fra 
forhåndskonferansen ble ettersendt. En revidert høringsuttalelse ble sendt fra Fylkesmannen. Den 
reviderte versjonen er den som brukes her. 
 
Planfaglig innspill: 

 Planen kommer under Fylkesmannen samordningsprosjekt. 
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 Anbefaler at formål og bestemmelser drøftes med sikte på å lokalisere uenigheter og finne 

omforente løsninger, videre skal det være et mål å unngå tekniske innsigelser til plankart og 

bestemmelser. 
 Anbefaler at planen drøftes med Planforum før offentlig ettersyn. 
 

Forslagsstillers kommentar 

Planen har vært presentert i Regionalt planforum før offentlig ettersyn av dokumenter. Vi har 

hatt åpen og utvidet dialog med nødvendige berørte grupper underveis. Bestemmelsene er 

utvidet for å ta hensyn til de største utfordringene innenfor tiltaksområdet.  

 

 

Sametinget 

Krevd en befaring av området for mulig registrering av automatiske fredete samiske 

kulturminner. 

 

Forslagsstillers kommentar 

Befaring gjennomført uten at det ble registrert kulturminner i feltet.  

 
 
Statens vegvesen 
Infrastruktur – veg og atkomster 

Det skal ikke etableres ny atkomst til riksvegen, men at eksisterende atkomst skal vedlikeholdes i 
tråd med Håndbok N100. 
 
Byggegrenser 
Det er byggegrenser på 50 m fra senter linje av E8. Statens vegvesen må kontaktes under 
anleggsfasen. 
 

Forslagsstillers kommentar 

Tatt til følge. 

 
 
Helligskogen Reinbeitedistrikt 
Det ble sendt in deler av den nye distriktsplanen for Helligskogen reinbeitedistriktene som viser at 
området er brukt til helårsaktiviteter og kalving. Vårbeite i tiltaksområdet er viktig for slaktevekt på 
reinen i distriktet.  
 
EISCAT 3D anlegget skal skape problemer for utnyttelsen av området for rein. 
 

Forslagsstillers kommentar 

Forebyggende tiltak er utarbeidet i bestemmelser.  

 
Leif Bjørnar Seppola 

Interessert i samarbeid om strøm, vann og data. 
 

Forslagsstillers kommentar 
Tatt til følge.   
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9 KONKLUSJON 

En utbygning av EISCAT 3D-anlegget vil innebære et forholdsvis stort arealbeslag. Anlegget er 

lavt, 4-5 meter over bakkenivå, og vil ikke dominere landskapsbilde fra nærliggende områder.  

Fremtidig jordbruk vil kunne utføres i området. Arealet mellom antennene vil kunne brukes til 

jordbruk. Planen legger opp til at jordbruksmaskiner kan benyttes og at strålingen fra anlegget 

ikke vil overskride grenseverdier satt av Statens Strålevern.   

I prinsippet vil ikke tiltaket generere daglig aktivitet. Siden tiltaket er innenfor et kalvingsområde 

tillates ikke anleggsaktivitet i kalvingstiden. Virkning av nye elementer i kalvingsområdet som 

dette tiltaket representerer er ukjent. Det er anbefalt at en dialog mellom tiltakshaver og 

reinbeitedistriktet opprettholdes under anleggs- og driftsfasen. 

Stråling er oppgitt som bekymringsmoment for gjennomføring av tiltaket. Som ble nevnt 

tidligere, og er diskutert i notatet fra UiT som finnes som vedlegg 7 til planbeskrivelsen, må 

tiltakets aktiviteter være i tråd med strålevernforskriften og kravene her. Strålingen produsert av 

EISCAT anlegget kan ikke være på et nivå som kan føre til negative konsekvenser for hverken 

mennesker eller dyr. Dette skal overvåkes av kontrollmålinger før driftsfasen og underveis.  
 

Anlegget kan ha en positiv effekt for nordlysturisme. Etablering av anlegget understreker gode 

klimatiske forhold for å se nordlys.  

 

Planforslaget er utarbeidet med hensyn til å tilpasse aktivitet og omfang av tiltaket i 

forhold til den eksisterende og fremtidige aktivitet i området. Flere av avbøtende tiltak 

er regulert i planbestemmelsene. 
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10 VEDLEGG 

10.1 Referat fra oppstartsmøte 

10.2 Referatet fra Reindriftsmøte 

10.3 Plankart 

10.4 ROS-analyse 

10.5 Reindrift utredning 

10.6 Bestemmelser 

10.7 Notat – Elektromagnetisk stråling, UiT, okt 2017 

 

 


