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 1. INNLEDNING 
 

Dette dokumentet omhandler revisjon av planprogram for utvidelse av Skibotn 
kai/industriområde. Planprogrammet har vært ute til offentlig høring fra 21.09.18 til 
05.11.18. Innkomne merknader ble behandlet i plan- og driftsstyret den 14.12.18. 
 
Innkomne merknader er nedfelt i planprogrammet og legges fram for politisk 
sluttbehandling (betegnes som fastsetting av planprogram). Det fastsatte planprogrammet 
vil danne grunnlag for utarbeidelse av planforslag. 
 
Endringer av dokumentet etter forrige behandling i plan- og driftsstyret er vist med rød 
skrift. 
 
 

 1.1 Lokalisering  
 

 
 

Fig. 1 Oversiktskart Skibotn  

 
Skibotn kai/utfyllingsområde ligger i nordlig del av Skibotn med atkomst til E6. 
 
 
 1.2 Plantype 
 
Storfjord kommune ønsker å fremme områdereguleringsplan med en detaljeringsgrad som 
gjør det mulig å bygge direkte etter at planen er godkjent. 
 
 

Reguleringsområdet N  
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 1.3 Bakgrunn og melding om oppstart 
 
Eksisterende kai/utfyllingsområdet i Skibotn er det stedet i kommunen som best egnet til 
store sjørelaterte næringer.  Storfjord kommune ønsker å gjøre en reguleringsendring med 
sikte på utvidelse av eksisterende kai/utfyllingsområde. Utfyllingsområde er vist i 
kommuneplanens arealdel, godkjent i 2016.   
 
Utarbeidelse av reguleringsplan ble aktualisert sommer 2017, da aktører i 
oppdrettsnæringen kontaktet Storfjord kommune om mulig etablering av lakseslakteri i 
Skibotn. Melding om oppstart av reguleringsendring for Skibotn Kai-nord, ble sendt ut til 
ulike sektormyndigheter og andre interessenter den 22/12 2017. Endringen omfattet 
utvidelse av eksisterende fyllingsområde.  
 
Innen svarfristen den 25.01.18, var det innkommet uttalelser fra 8 sektormyndigheter og 2 
private interessenter. Uttalelsene framgår som vedlegg til planprogrammet.   
 
 
 1.4 Behovet for planprogram 
 
Ved oppstart av planarbeidet vurderte kommunen at behovet av konsekvensutredning ikke 
var til stede, da reguleringsendringen langt på vei var i tråd kommuneplanens arealdel, 
godkjent i 2016.  
 
Med bakgrunn i innspillene og at en stor næringsaktør utsatte beslutning om etablering, ble 
det i møte med administrasjonen den 27.03.18 enighet om at det mest hensiktsmessige var 
å utarbeide et planprogram for reguleringsendringen. Den 24.04.18 besluttet formannskapet 
at planprogram skulle utarbeides.  
 
I ettertid (26.06.18) varslet Troms fylkeskommune om oppstart av fredningssak etter 
kulturminneloven av Hotti-gården (Furulien 45/2/2), som berører del av tenkt utvidelse av 
kai-/utfylligsområdet. Behovet for en planprosess med grundig drøfting av ulike 
samfunnsinteresser ble dermed forsterket. 
  



4 

 

 2. BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE SITUASJON 
 

 

 2.1 Planavgrensning  
 

 
 
Fig. 2 Planavgrensning  
 
 

 2.2 Eksisterende bebyggelse 
 

 
 
Fig. 3 Eksisterende situasjon  
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Vest for E6 ligger Lásságámmi i nord, deretter et naust, et industribygg (NORFRA AS) og 
butikk/byggevarehandel med tilhørende lager. I sørlige del av planforslaget inngår 
kaiområdet. Øst for E6 inngår Hottigården i planforslaget. 
 
 

 2.3 Topografi 
 
Eksisterende utfyllingsområde nord for kaia har en lengde på ca. 360 m og en bredde på ca. 
70 m. Arealet er tilnærmet flatt, ligger på rundt kote 2,5 – 3 m og utgjør ca. 25 da (med 
eksisterende kai er arealet på rundt 30 da). E6 ligger parallelt med utfyllingsområdet skilt av 
en skrent med furuskog. Høydeforskjellen mellom utfyllingsområdet og E6 starter ved 
dagens vegkryss i sør og øker jevnt til 6-7 m i områdets nordlige del (se fig. 4 nedenfor). 
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Fig. 4 Lengdeprofiler - dagens fyllingshøyde sett i forhold til E6 
 
 

 2.4  Eiendomsforhold 
 

 
 
Fig. 5 Kart over eiendommer 
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Det er bare 2 grunneiere i området, men flere eiendommer er festet eller framfestet. 
 
Eiendommer innenfor planavgrensningen:  
 
Hjemmelshavere:  

- Statskog SF (45/2) 
- Statens vegvesen (45/161) 

 
Fester: 

- Storfjord kommune (45/2/78, - 159, -195 og -196) 
- Skibotn Småbåthavn (liten del av 45/2/174) 

 
Framfester: 

- Nord Troms Sveis AS (45/2/78) 
- Norfra AS (45/2/159 og -196) 
- Hottigården (45/2/2)  
- Lásságámmi Stiftelsen (45/2/116) 

 
Eiendommer utenfor planavgrensningen (de nærmeste): 
 
Hjemmelshavere:  

- Skibotn Turisthotell (45/2/116) 
- Fritidsboliger (45/133,- 134,- 135, -150, -151, -152, -153, -154 og -155) 

 
Fester: 

- Skibotn Småbåthavn (45/2/174) 
 
Mot vest grenser planområdet mot sjø. 
 
 

 
 2.6  Atkomstforhold 
 
Utfyllingsområdet har én atkomst mot E6, som er felles atkomst også for kommunal kai og 
småbåthavn. I tillegg er det én atkomst på motsatt side av E6 (til Skibotn Turisthotell, som 
også er atkomst til Hotti-gården). 
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 3. PLANPROSESS, MEDVIRKNING OG ORGANISERING 
 
 3.1 Planprosessen fram til i dag  

 
Sommer 2017 tok aktører i oppdrettsnæringen kontakt med Storfjord kommune om mulig 
etablering av lakseslakteri i Skibotn. En etablering vil ha behov for både land- og sjøarealer.  
Kommunen ble orientert om at også to andre kommuner var blitt kontaktet i samme 
anledning. Eksisterende kai/utfyllingsområde i Skibotn er godt egnet til store sjørelaterte 
næringer. I kommunens arealdel (se fig. 9) er utfyllingsområdet vedtatt utvidet, uavhengig av 
etablering av lakseslakteri. 

Bruk av sjøarealer er hjemlet i felles interkommunal kystsoneplan for Storfjord-, Lyngen- og 
Kåfjord kommune. I gjeldende kystsoneplan ble det ikke åpnet for nye oppdrettsanlegg pga. 
andre motstridende samfunnsinteresser. Under utarbeidelsen av kystsoneplanen var 
imidlertid ikke lakseslakteri aktualisert og dermed heller ikke utredet i planen. 

Møte med Troms fylkeskommune, Fylkesmannen, og Mattilsynet 17.10.17 
Storfjord kommune ba om et møte med Troms fylkeskommune, Fylkesmannen og 
Mattilsynet for å drøfte hensiktsmessig plangrep. Da ingen av kommunene har revisjon av 
kystsoneplanen på dagsorden, ble det tilrådd utarbeidelse av reguleringsplan for de aktuelle 
land- og sjøarealene. Dvs. revisjon av gjeldende reguleringsplan for kai og utfyllingsområde i 
Skibotn. 

Melding om oppstart (22.12.17) og utarbeidelse av planprogram (24.04.18) 
Melding om oppstart av reguleringsendring for Skibotn Kai-nord, ble sendt ut til ulike 
sektormyndigheter og andre interessenter den 22/12 2017. Utarbeidelse av planprogram ble 
besluttet i formannskapsmøte den 24/4 2018. (se tidligere beskrivelse pkt. 1.3 pkt. 1.4, side 
3). 

Møte – Storfjord kommune/kulturvernmyndighetene 4/9 2018. 
Kommunens planarbeid og fylkeskommunens/riksantikvarens fredningsforslag bør ses i 

sammenheng i videre planprosess. Se nærmere beskrivelse under pkt. 5.2 – Hensyn til 

kulturminner/-miljø, side 15. 

 

 3.2 Gjennomført planprosess  

 
Dato   Beskrivelse   Ansvar 

Sept. 2018 
Sept. 2018  
Des. 2018 
Jan. 2019 
Febr. 2018   

 Politisk behandling av planprogram  
 Planprogrammet legges ut til off. ettersyn (6 
uker) 
 Politisk merknadsbehandling 
 Revisjon av planprogram 
 Fastsetting av planprogram  

Plan- og driftsstyret 
Plan- og driftsstyret 
Plan- og driftsstyret 
Administrasjonen 
Plan og driftsstyret 

 
Fig. 6 Framdrift – utarbeidelse av planprogram 
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Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.09 – 05.11.2018. Det var 
ønskelig at videre planarbeid kan drøftes i planforum i løpet av høsten. Planprosessen har 
avdekket at det først og fremst må gjøres grundige avveiinger mot kulturvernmyndighetene 
(Hotti-gården og Lásságáammi). Det er avholdt møte med Lassagammi (17.01.19) og et 
fellesmøte med Lásságámmi, Troms fylkeskommune og Sametinget er under planlegging. 
Eventuelt møte i planforum ønskes gjennomført når fellesmøtet med kulturmyndighetene er 
avviklet. 
 
Utarbeidelse av planforslag 
 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 

Jan. 2019 Planarbeid – analyse 
- gjennomgang av temakart/innspill 
- identifisering av motstridende interesser 
- Møter 

Ikke bestemt 

Feb. 2019 Planarbeid – utarbeiding av planforslag 
- Kart m/bestemmelser 
- Beskrivelse m/konsekvensutredning/ROS 
- Eventuelle møter 

Ikke bestemt 

Mars 2019 Planforslag - offentlig ettersyn (6 uker)  
  - eventuelle møter 

Plan og driftsstyret 

Mai 2019 Planforslag - merknadsbehandling     
- eventuelle møter 

Formannskap 

Juni 2019 Planforslag – sluttbehandling (§12-12) Kommunestyret 
 
Fig. 7 Forslag til planprosess   

 

En del rammer for planarbeidet er påbegynt, men det fastsatte planprogrammet vil 
nærmere føringer for arbeidet. Storfjord kommune tar sikte på å sluttbehandle 
reguleringsplanen før sommerferien 2019. Dersom etablering av lakseslakteri aktualiseres, 
vil reguleringsplanprosessen drøftes nærmere med aktuelle næringsaktører, herunder hvem 
som skal utarbeide planen, kommunal behandlingstakt med mer. Storfjord kommune er 
innstilt på å gjennomføre en hurtigere planprosess dersom det er nødvendig. 
 
 
 3.3 Organisering/deltakelse 
 

Det er Storfjord kommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig for behandling av 
planen. Plan- og driftsstyret er kommunens planutvalg og styringsgruppe for arbeidet og skal 
behandle planen før den legges ut på offentlig høring. De skal videre behandle innkomne 
merknader og gi innstilling til vedtak til kommunestyret.  
 
Arbeidsgruppe består av konsulent, leder for teknisk drift, næringskonsulent og 
kommuneplanlegger. Disse skal ha regelmessige møter under planprosessen. Leder for 
teknisk drift/rådmannen inviterer eventuell øvrig administrativ personell til møtedeltakelse 
etter behov.  
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Arbeidsgruppa har ansvar for å organisere og koordinere planarbeidet, herunder involvere 
interne - og eksterne interessenter. Konsulenten har hovedansvar for å utarbeide forslag til 
plankart, reguleringsbeskrivelse og reguleringsbestemmelser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Organisering og deltakelse 

 

 

 3.4 Medvirkning/rådgivning – innbyggerne  
 

Stedets innbyggere får informasjon og inviteres til å komme med innspill til planarbeidet 
med bruk av følgende modeller: 
 

 Møter med bygdeutvalget/folkemøter  

 Møter med interesseorganisasjoner  

 Informasjon på kommunens hjemmeside/elektroniske medier  

 Informasjon gjennom media  

INTERNE DELTAKERE 
 
Innbyggerne  
Skole og barnehage 
Kulturmyndigheten i Storfjord 
Barnas representant i plansaker 
Eldres representant i plansaker 
Råd for funksjonshemmede 
Storfjord ungdomsråd 
Storfjord kystlag 
Skibotn Pensjonistforening 
Skibotn bygdeutvalg 
Skibotn idrettslag 
Skibotn Båtforening 
Skibotn Kvenforening 
Skibotn Sjøsameforening 
Omasvoutna Samiservi 
Skibotn Turisthotell AS 
Nord Troms Sveis Eiendom AS 
NORFRA AS 
Fjordfolket  
Lásságámmi Stiftelsen 

 

EKSTERNE DELTAKERE 
 
Fylkesmannen i Troms  
Troms fylkeskommune 
Sametinget 
Statens vegvesen 
Kystverket 
Fiskeridirektoratet  
NVE 
Mattilsynet 
Tromsø museum 
 
Lyngen kommune 
Kåfjord kommune 
 
Ishavskysten friluftsråd 
Kåfjord Fiskarlag 
Helligskogen reinbeitedistrikt 
Statskog SF 
Rambøll 

 

 

STYRINGSGRUPPE 
(plan- og driftsstyre) 

ARBEIDSGRUPPE 
(konsulent/adm.) 
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Storfjord kommune vil ta direkte kontakt med råd/foreninger som har særskilte behov (Råd 
for funksjonshemmede, pensjonistforening, barnas- og eldes representant i plansaker) og ut 
fra dette vurdere direkte kontakt mot personer med særskilte behov. 
 
 
 3.5 Medvirkning – fylkeskommunale og statlige interessenter 
 
Det forventes uttalelser fra alle fagmyndigheter som er listet opp under fig. 8 på forrige side. 
Det vil først avvikles møte med kulturvernmyndighetene, før eventuelt møte i planforum. 
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 4. OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER 
 

 

 4.1  Nasjonale-, regionale- og interkommunale føringer 
 
Nasjonale føringer. Kommunal planlegging må forholde seg til lover, forskrifter og 
retningslinjer. Av de mest sentrale for reguleringsområdet nevnes følgende: Plan og 
bygningsloven, naturmangfoldloven og kulturminneloven. Rapport om flodbølge av fjellskred 
2018 vil ha betydning for planarbeidet. Andre aktuelle forskrifter og retningslinjer vil 
beskrives nærmere ved utarbeidelse av planforslag. 
Regionale føringer. Fylkesplanen for Troms 2014 – 2020. Av aktuelle regionale planer 
utarbeidet av Troms fylkeskommune nevnes Havbruksplan 2013. Øvrige regionale planer 
beskrives nærmere ved utarbeidelse av planforslag. 
Interkommunale føringer. Felles kystsoneplan for Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommune 
2015 – 2027 vil ha betydning for utarbeidelse av planforslaget. 
 
 
 4.2  Kommunale føringer 
 

 
 
Fig. 9 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 2016 

 

Utsnittet fra arealdelen viser utvidelse mot sjø. Nåværende forslag er delvis i tråd med 
gjeldende arealplan, men utfyllingen foreslås noe større mot nord. Området er markert med 
rød stiplet linje og pil i figuren ovenfor. Reguleringsgrensen mot sjø kan endres noe, 
avhengig av event. «motfylling» og/eller behov for «ventemærer» 
  
Områdene som er av kulturhistorisk interesse (Hottigården og Lásságámmi) er i 
kommuneplanens arealdel vist som LNFR-områder. 
Gjeldende reguleringsplan 1993 

500 m 

 

N  
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Fig. 10 Reguleringsplan for Skibotn kai Nord 

 

Planen ble vedtatt 8/1 1993. Dagens kai og utfylling er utbygd i tråd med gjeldende plan. 
 
Gjeldende reguleringsplan 2012 
 

 
 
Fig. 11 Utsnitt av reguleringsplan for Skibotn sentrum 
 

Planen ble vedtatt i Storfjord kommunestyre 21/3 2012. Lokalisering av vegnett og 
kryssløsninger som vist i planforslaget av 2012, vil opprettholdes. Dimensjonering av 
kryssene vil vurderes i forhold til framtidig trafikk. 
  

N  

N  
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 5. PLANINNHOLD  
 

 5.1  Alternativer  
 

Det er klare begrensninger for alternative løsninger for lakseslakteri i kommunen. Dette 
gjelder både lokalisering i andre deler av kommunen og alternativer knyttet til eksisterende 
område. 
 

 
 
Fig. 12 Alternative utfyllingsområder 
 

Foreslåtte reguleringsendring tar utgangspunkt i forespørsel om utvidelse av eksisterende 
utfyllingsområde for etablering av lakseslakteri. Lokaliseringsstedet er gunstig med tanke på 
sjø- og landtransport (ligger inntil stamvegnettet E6 og E8). Et lakseslakteri betinger bruk av 
både eksisterende utfyllingsområde (grå farge) og ny utfylling (lilla farge).  
 
Storfjord kommune er imidlertid innstilt å utvide næringsarealet selv om lakseslakteri 
uteblir, da eksisterende utfyllingsområde har vist seg som svært nyttig for sjørelaterte 
næringer i kommunen. Dersom etablering av lakseslakteri uteblir, vil inndeling i byggetrinn 
og utbyggingsrekkefølge være særlig viktig for å sikre effektiv arealutnyttelse.  

 
Alternativ I. Skissen viser at utfyllingsområdet grenser mot E6 i øst, verneobjekter i nord og 
eksisterende småbåthavn i sør. Et alternativ kunne være å gjøre planlagt utfylling kortere og 
bredere og på denne måten få lengre avstand til verneobjektene, men marbakken (blå 
stiplet linje) gjør det ikke hensiktsmessig å fylle mere ut i bredden. 
 
Alternativ II. Alternative løsning betinger utvidelse mot sør (igjenfylling av eksisterende 
småbåthavn). Alternativet betraktes som lite hensiktsmessig i dag og kan bare aktualiseres 
dersom det oppstår behov for en større havneutbygging og investeringer av stor 
samfunnsmessig betydning. Alternativ plassering av småbåthavn/sentrumsfunksjoner vil da 
vurderes på annet plannivå som omfatter større geografiske sammenhenger. 

Alt. I 

Alt. II 
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 5.2   Framtidig arealbruk 
 

 
 
Fig. 13 Foreløpig illustrasjon planinnhold 

 
Arealformål 
Med bakgrunn i innspillene så langt, vil reguleringsendringen i hovedsak omfatte utvidelse 
av eksisterende område med utfylling i sjø, områder for kulturmiljø og buffersone 
(vegetasjonsskjerm) mellom disse.  
 
I gjeldende planer er eksisterende utfyllingsområde vist som industriformål. Ved 
utarbeidelse av reguleringsendring vil sannsynligvis både formålene for landarealer og 
eventuelle sjøarealer spesifiseres nærmere enn i gjeldende reguleringsplan. Behovet for 
sjøarealer er betinget av type næringsvirksomhet som etableres og vil vurderes nærmere 
ved utarbeidelse av planforslag. 
 
Atkomstforhold - land 
På grunn av terrengforholdene er det ikke alternative løsninger av kjøreatkomst fra E6 til 
industriområdet. Det antas at begge kryssløsningene som eksisterer i dag opprettholdes.  
Reguleringsplanen vil få en detaljeringsgrad som belyser kryssløsning, myke trafikanter og 
forhold tilknyttet E6 nærmere. Dette vil gjøres i tråd med innspillene fra Statens vegvesen til 
oppstartmeldingen (datert 18.01.18).  
 
Atkomstforhold - sjø 
Eventuelle tiltak i sjø er foreløpig ikke fastsatt. Det vil bli tatt hensyn til eventuelle ledninger 
og kabler i sjø og at nye tiltak ikke skaper vesentlig ulemper for alminnelig ferdsel. Alle 
tiltakene langs land og ut i sjøen, vil i tillegg til plan- og bygningsloven også behandles etter 
havne- og farvannsloven.  Tiltak i sjø vil gjøres i tråd med innspillene fra Fiskeridirektoratet 
og Kystverket (se innspill til oppstartmeldingen datert 22.01.18 og 12.01.18).  

Vegetasjonsskjerm

Kode: 3060 

Hotti-gården. Vern av 

kulturmiljø. Kode: 5600 

Lásságámmi. Hensynssone  

Kode: H_760? 

Industriområde med 

utvidelsesretninger 
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Hensyn til kulturminner/-miljø 
To eiendommer av kulturhistorisk interesse ligger nært utfyllingsområdet: Hotti-gården og 
Lásságámmi (se fig. 13 på forrige side).  
 
Hotti-gården. 
Hottigården ligger på motsatt side av E6 omtrent i flukt med nordlige del av dagens utfylling. 
Det samlede inntrykket av de fem bygningene som gårdstun er et autentisk eksempel på et 
finsk/kvensk bosted tidlig på 1900-tallet.  
 
Lásságámmi. 
Lásságámmi er i dag landets eneste samiske kunstner- og forskningsbolig og eies av en 
stiftelse (Storfjord kommune er en av fire stiftere). Huset ligger ca. 170 m nord for dagens 
utfyllingsområde. En utvidelse av næringsarealet med 100 m i nordlig retning, vil dermed 
redusere framtidig avstand mellom næringsarealet og Lásságámmi til rundt 75 m. Både 
styret i stiftelsen, Troms fylkeskommune (kulturetaten) og sametinget er negativ til 
utvidelsen slik som skissert i oppstartmeldingen (se innspill til oppstartmeldingen datert 
25.01.18 og 23.01.18).  
 
Fredningsforslag. 
I ettertid har Troms fylkeskommune (brev datert 26.06.18), varslet oppstart av fredningssak 
etter kulturminneloven av Hottigården. Dette omfatter bygningsmiljøet ovenfor E6 og 
naust/strandlinje/sjøareal nedenfor E6. Det aktuelle fredningsområdet ovenfor E6 synes ikke 
å være spesielt konfliktfylt i forhold til næringsutvikling nedenfor E6. Fredning av naustet og 
strandlinja/sjøen som i dag ligger nord for eksisterende industriområde, vil imidlertid legge 
klare begrensninger for framtidig utvikling av dagens næringsområde.   
 
For Storfjord kommune er dagens kai/utfyllingsområde svært viktig og har stort potensiale 
for videre utvikling med utmerket koplingspunkt mellom sjøtransport og det nasjonale 
stamveinettet. Troms fylkeskommune v/næringsetaten mener etablering av lakseslakteri vil 
være av betydning for hele regionen (se innspill til oppstartmeldingen datert 29.01.18). 
 
Møte mellom Storfjord kommune og kulturvernmyndighetene 4/9 2018. 
Planprosessen så langt har i særlig grad avdekket interessemotsetninger mellom 
næringsetablering og kulturhistorie/-miljø. Med bakgrunn i dette ba Storfjord kommune om 
møte med kulturvernmyndighetene. I møtet ble det enighet at både Hotti-gården og 
Lásságámmi tas med i planforslaget og vises som område for kulturmiljø.  
Det synes videre hensiktsmessig at Storfjord kommune og fylkeskommunen samarbeider 
nært i videre planprosess. Dette gjelder særlig fastlegging av «buffersoner» og avstand 
mellom næringsområder og kulturverninteresser, men også arkitektur, høyder og 
beplantning. Engasjert planlegger er sekretær for deltakerne i planprosessen. Deltakerne 
utpekes av hver part og inngår i arbeidsgruppen som skal ha ansvaret for innhold og 
framdrift. Det er opprettet en kommunal styringsgruppe som skal ha dialog med 
kulturvernmyndighetene for å drøfte fredningsobjektene og eventuelle avbøtende tiltak 
nærmere. 
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 6. UTREDNINGSTEMAER  
 

Dagens utfyllingsområde, inklusiv kai utgjør rundt 30 da. Tenkt tilleggsutfylling utgjør ca. 25 
da. Ca. 18 da av det nye utfyllingsområde er vist i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2007 
og videreført i 2015.  
 
Nåværende endringsforslag viser et tillegg for utfylling på ca. 7 da i forhold til arealdelen. 
Mesteparten av endringsforslaget er dermed i tråd med arealformål vist i arealdelen. 
Utfyllingsområdet er imidlertid ikke konsekvensutredet. 
 
 6.1 KU-forskriften 
 
Forskrift om konsekvensvurderinger for planer etter plan- og bygningsloven er inndel i 4 
hovedkapitler: 
 
Vedlegg I.  Planer som alltid skal konsekvensutredes  
Vedlegg II.  Planer etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg III 
Vedlegg III.  Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn  
Vedlegg IV.  Rammer for innhold i konsekvensutredningen 
 
6.2 Sjekkliste i henhold til vedlegg I, -II, og III 
 

VEDLEGG I – Planer som alltid skal konsekvensutredes 

Nr. Vurdering Ja Nei 

1-14 Industri, bygg og anlegg mm.  x 

15-23 Infrastrukturtiltak  x 

24 Utvidelser eller endringer  x 

 
Fig. 14 – Vurdering av KU etter Vedlegg I. 
 

 

VEDLEGG II – Planer etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg III 

Nr. Vurdering Begrunnelse Ja Nei 

1 Jordbruk og skogbruk (a-c) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

2 Utvinningsindustri (a-b) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

3 Energiindustri (a-e) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

4 Produksjon og bearbeiding av metall (a-k) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

5  Mineralindustri (a-f) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

6 Kjemisk industri (som ikke omfattes av vedlegg I) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

7 Næringsmiddelindustri (a-i) Bokstav h – «slakterier» 

inngår i planforslaget 

x  

8 Tekstil-, lærvare-, trevare- og papirindustri (a-d) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 
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9 Gummiindustri (a) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

10 Infrastrukturprosjekter (a-j) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

11 Andre prosjekter (a-l) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

12 Turisme og fritid (a-f) Inngår ikke i 

planforslaget 

 x 

13 Utvidelser eller endringer Jfr. Vedlegg III  x 

 
Fig. 15 – Vurdering av KU etter Vedlegg II. 

VEDLEGG III – Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

 
Kartene nedenfor danner grunnlag for vurdering om reguleringsendringen kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Kartene viser at det er forholdsvis liten «konfliktpotensial» i 
selve planområdet. Kulturmiljø av kvensk opprinnelse (Hottigården) og kunstnerboligen 
Lásságámmi grenser inntil utfyllingsområdet og har etter innspill fra vernemyndighetene, 
blitt del av planområdet. Kartet viser forholdsvis mange natur- og miljøobjekter i 
omgivelsene til planområdet som kan bli påvirket av tiltak. Dette framgår nærmere av 
skjematisk framstilling på side x, jf. fig. 21. 
 

 
 
Fig. 16 – Oversiktskart naturmiljø (Kilde: Naturbasen) 

 

           Naturreservat 
 
              Svært viktig naturtype 
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Naturreservat 
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Fig. 17 – Oversiktskart over friluftsområder/kulturminner (Kilde: Naturbasen)   
 
Fig. 16 viser verneområder, svært viktig naturtype og arter av særlig stor – og stor 
forvaltningsinteresse.  

- Verneområdet Skibotnutløpet er et naturreservat. Formålet med fredningen er å 
bevare et av de best utviklede elvedeltaene i fjordbotn i fylket, med stor variasjon i 
vegetasjonstyper og med tilhørende fugleliv. 

 
- Verneområdet Røykeneselva er et naturreservat. Formålet med fredningen er å 

bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige 
økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er en kystnær 
furuskog med en særlig stor ligradient fra fjord til fjell. 
 

- Mesteparten av «svært viktig naturtype» inngår i verneområdet for Skibotnutløpet, 
men strekker seg videre nordover mot småbåthavna. 
 

- Artene på fig. 16 omfatter i særlig grad fugler og planter. 
 
 
Fig. 17 omfatter friluftsinteresser knyttet til strand/sjøområde, SEFRAK – og fredete 
bygninger og kulturminner. 
 

- Det kartlagte friluftsområde rundt elveutløpet av Skibotnelva har en samlet lengde 
på ca. 4,5 km. Vandring mellom småbåthavna og Lásságámmi går i dag over 
eksisterende utfyllingsområde (ca. 300 m). Eventuell utvidelsen vil medføre at 
strekningen utvides med ca. 100 m. 

 
- Fredede bygninger er i hovedsak lokalisert til den gamle markedsplassen i Skibotn.  

 

 
Svært viktig 
friluftsområde 

               
Fredet bygning 
 
SEFRAK-bygning 

 
 Kirkested 
 

Arkeologisk lokalitet 
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til KML §25 
 
Ruin eller fjernet objekt 

 

 

R 
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Hotti-gården 

Lásságámmi 
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- SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og kulturminner (oppført 
før år 1900). Kan ha stor betydning som kildemateriale for lokal historie, men gir ikke 
automatisk vernestatus.   
 

- Kirkested i vestlig del av kartet er sannsynligvis gravsted for sovjetiske krigsfanger fra 
andre verdenskrig (1940-1945). 

 
- Arkeologisk lokalitet omfatter i hovedsak kulturminner i form av krigsminner, tufter 

eller løsfunn. 
 

- Rød trekant innebærer krav om meldeplikt til vernemyndighet dersom det skal 
foretas rivning eller endring av objektet. 
 

- Grå trekant er ruin eller spor etter fjernet objekt.  
 

 
 
 
 
 

VEDLEGG III – Vurderinger av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

Nr. Tema Ja Nei Begrunnelse 

a Områder som er vernet, midlertidig vernet eller 

foreslått vernet etter naturmangfoldloven kap. V 

eller etter markaloven § 11 

 X Inngår ikke i planområdet, 

men temaet beskrives. 

b Kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, 

midlertidig fredet eller foreslått fredet etter kultur-

minneloven eller vernet etter plan- og bygnings-

loven, eller hvor det finnes eller er stor 

sannsynlighet for å finne automatisk fredete 

kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor 

tidsdybde 

 X Inngår i planforslaget. 

Hensynet til kulturminner/ 

kulturmiljø og regulerings-

bestemmelser utarbeides i 

nært samarbeid med 

kulturvernmyndighetene.  

c Laksebestander i områder som er omfattet av 

ordningen med nasjonale laksevassdrag og 

nasjonale laksefjorder 

 X Inngår ikke i nasjonale 

laksevasssdrag/nasjonale 

laksefjorder.  

d Forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, 

verdifull naturtype av verdi A eller B, truet eller 

prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde 

for en prioritert art 

X  Se nærmere beskrivelse 

om Skibotnelva og 

anadrom laksefisk, side 24. 

e Naturområder som er særlig viktige for utøvelse 

av friluftsliv 

 X Inngår i planforslaget. 

Temaet beskrives. 

f Særlig verdifulle landskap, store 

sammenhengende naturområder med urørt preg 

eller vernede vassdrag 

 X Inngår ikke i planforslaget, 

men landskapshensyn 

beskrives. 

g Utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er 

lokalisert i reindriftens særverdiområder eller 

minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt 

med reindriftsinteresser 

 X Berøres ikke i 

planforslaget 

h Større omdisponering av landbruks-, natur- og 

friluftslivsområder eller områder som er regulert 

 X Berøres ikke i plan-

forslaget, utover frilufts- 
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til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet 

intersesser nevnt i bokstav 

«e». 

i Vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy 

eller lukt, eller vesentlig forurensning til vann, 

grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling 

X  Tiltak og utslipp av vann 

til sjø vil konsekvens-

utredes. Øvrige forhold vil 

beskrives. 

j Vesentlig økning av utslipp av klimagasser  X Vurdert som Ikke relevant 

k Risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom  X Se ROS-analyse, side 22 

l Konsekvenser for befolkningens helse eller 

helsens fordeling i befolkningen 

 X Påvirkes ikke av 

planforslaget 

m Vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, 

naturens tålegrense eller områder der fastsatte 

grenseverdier er overskredet 

 X Tiltaket vil vurderes i 

henhold til NML §§ 8-12.l  

n omfattende bruk av eller båndlegging av 

naturressurser eller medføre store mengder avfall 

 X Avfallshåndtering vil 

beskrives i planforslaget. 

o vesentlige miljøvirkninger i en annen stat  X Vudrert som ikke relevant 

p vesentlige konsekvenser for befolkningens 

tilgjengelighet til uteområder, bygninger og 

tjenester 

 X Beskrives i planforslaget 

q Statlige planretningslinjer, statlige 

planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 

2008 nr. 71 eller gjeldende rikspolitiske 

bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt 

i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 

1985. 

 X Beskrives i planforslaget 

 
 
Vurderinger av vesentlige virkninger for miljø og samfunn forts.. 

Nr. Tema Ja Nei Begrunnelse 

r Skibotnelva og anadrom fiskeslag. Vurdering om 

tiltaket påvirker miljøtilstand for artene og 

kvalitetsnormen for atlantisk laks i Skibotnelva. 

Videre vurdere om tiltaket vil medføre 

konsekvenser for vernede vassdrag i 

fjordbassenget eller komme i konflikt med 

sjølaksefisket. 

X  Kunnskapsgrunnlaget 

vurderes ikke til å være 

godt nok. 

s 

Vurdering om utbyggingstiltaket vil påvirke  

vannkvalitet direkte eller indirekte. 

 X Kunnskapsgrunnlaget 

ligger i Vannforskriften og 

Vannregion Troms 2016-

2021. Vurdering vil gjøres 

i samarbeid med 

mattilsynet og beskrives i 

planforslaget. 

Samfunn 

a Sysselsettingseffekt og verdiskaping. Vurdere 

utbyggingstiltakets effekt på sysselsetting, 

verdiskaping og næringsmessige ringvirkninger. 

 X Virkningene beskrives for 

å sikre bedre grunnlag for 

avveiing mot andre 

samfunnsinteresser. 

b Utbygging – land. Vurdere utbyggingsareal og 

bygninger nærmere. 

 X Beskrives i planforslaget 

c Bruk av sjøarealer. Vurdere regulering av 

sjøområder til bestemte formål. 

 X Beskrives i planforslaget 
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d Hytter og fritidshus. Vurdering om 

utbyggingstiltaket får konsekvenser for 

omkringliggende fritidshus. 

 X Beskrives i planforslaget 

e Trafikksikkerhet. Vurdering om utbyggingstiltaket 

får konsekvenser for trafikksikkerheten. 

 X Beskrives i planforslaget 

f Samiske interesser. Vurdering om 

utbyggingstiltaket får konsekvenser for samiske 

interesser. 

 X Beskrives i planforslaget 

g Strandsone ved sjø. Vurdering av konsekvenser av 

utbygging for strandsonen/friluftsliv. 

 X Beskrives i planforslaget 

h Barn og unge. Vurdering om tiltaket kommer i 

konflikt med viktige områder for barn og unge.   

 X Beskrives i planforslaget 

i Folkehelse. Vurdering om utbygging påvirker 

folkehelsen positivet eller negativt. 

 X Beskrives i planforslaget 

j Universell utforming. Vurdering av muligheter for 

universell tilrettelegging. 

 X Beskrives i planforslaget 

k Kraftforsyning. Vurdere om behov for elektrisitet 

er tilstrekkelig 

 X Beskrives i planforslaget 

l Vann- og avløpsnett. Vurdere behov for utbedring 

av vann-/avløpsnett 

 X Beskrives i planforslaget 

m Kommunal økonomi. Vurdering hvorvidt 

utbyggingsforslaget påvirker kommunal økonomi. 

 X Beskrives i planforslaget 

 
Fig. 21 – Vurdering av temaer som skal konsekvensutredes/beskrives 

 
Oppsummering: Tiltaket utløser ikke krav til konskvensutredning i Vedlegg I, i Vedlegg II 
framgår det at slakterier skal konsekvensutredes (pkt. 7, bokstav h).  
 
I Vedlegg III er følgende temaer vurdert som vesentlig for miljø og samfunn:  

- Bokstav «d» og «r»: Nærhet til Skibotnelva og konsekvenser for anadrom laksefisk. 
Dette er særlig viktig da laksestammene i Skibotnvassdraget er under oppbygging 
etter rotenonbehandling.  

- Bokstav i og s: Eventuell lakseslakteri vil medføre store mengder vann ved utslipp. 
Det må gjøres rede for tiltak som sikrer mot forurensning. 

 
- Et viktig utredningstema er samfunnsmessige gevinster i form av transportforhold, 

ringvirkninger og sysselsettingseffekt. Utredningen vil danne hovedgrunnlag for 
vurdering opp mot andre viktige samfunnsinteresser som framgår av vedleggene. 

 

6.3  Metode for konsekvensutredning 

Metode for konsekvensutredning vil følge Statens vegvesens Håndbok V712.  
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 7. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER (ROS-ANALYSER) 
 
Alle planer der det legges til rette for utbygging skal vurderes med hensyn for risiko og 
sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3).  
 

 
 
Fig. 22 – Naturfarer (Kilde: NVE-atlas) 

 
Kartet viser aktsomhetsområde for jord- og flomskred som berører planområdet. Dette er 
ikke framkommet i tidligere arbeid med planprogrammet. I videre arbeid må faregraden 
vurderes nærmere. Med bakgrunn i de siste beregninger av oppskyllingshøyde av mulig 
fjellskred (Nordnes), vil det være hensiktsmessig å heve høyden på utfyllingsområdet med 1-
1,5 m. Oppfylling på 1,5 m vil også bidra til bredden på utfyllingsområde øker mot øst 
(vegskråning mot E6) med ca. 4 m. Andre temaer som har særlig relevans er vist med fet 
skrift i fig. 24. på neste side. 
 
 
 

 
Snø og steinsprang 

               
Jord – og flomskred 
 
Fjellskred (5000 år) 

 
 Fjellskred (1000 år) 
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Faretype Vurdering Tilgjengelig kunnskap 

Naturbaserte farer 

Klimatrusler og 

klimatilpasning  

Vurdere om utbyggingstiltaket er sårbar for 

klimaendringer. Det blir høyere temperaturer og 

mere nedbør i et langsiktig tidsperspektiv. Dette 

kan påvirke skredhyppighet, byggegrunn og 

havnivåstigning. Se nedenfor.   

Norsk klimaservice, 

Klimaprofil Troms. 

Snøskred Tiltaket vil ikke være utsatt for snøskred.  NGIs aktsomhetskart. 

Jord- og flomskred Tiltaket kan påvirkes av jord- og flomskred. 

Temaet vurderes. 

NGIs aktsomhetskart. 

Sørpeskred Vurdert som lite sannsynlig. NGIs aktsomhetskart. 

Steinsprang Vurdert som lite sannsynlig. NGIs aktsomhetskart. 

Fjellskred Tiltaket vil påvirkes av oppskyllingshøyde fra 

fjellskred. Temaet vurderes. 

Beregnet oppskyllingshøyde 

NGI-rapport (august 2018). 

Grunnforhold Vurdering om byggegrunnen er problematisk. 

Temaet vurderes. 

Løsmassekart og utførte 

grunnundersøkelse.  

Flomfare og 

erosjon 

Flom er definert som flom i vassdrag. Området er 

ikke utsatt for flom.  

Veileder - Flom og skredfare i 

arealplaner. 

Havnivåstigning/ 

stormflo 

Tiltaket kan bli berørt av havvnivåstigning/ 

stormflo. Temaet vurderes. 

“Estimater av havnivåstign-

ing i norske kystkommuner". 

Ekstremnedbør Fare knyttet til ekstremnedbør er definert som 

utfordringer ved overvannshåndtering. Må tas 

hensyn til i detaljplanlegging. 

Korttidsnedbør og 

ekstremnedbør (Norsk 

klimasenter). 

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

Radongass Tas hensyn til ved detaljplanlegging. Stråleverninfo 14:2012 Statens 

strålevern. 

Isgang Vurdert som lite relevant. Klimaprofil Troms. Lokal 

kunnskap. 

Skog-/ lyngbrann Vurdert som ikke-risikofylt. Lokal kunnskap. 

Menneskeskapte farer 

Brann/eksplosjon Tiltakene vil ikke medføre økt brann- og 

eksplosjonsfare. 

Brann og eksplosjon 

(Arbeidstilsynet). 

Støy  Støy må beregnes etter gjeldende forskrifter. 

Temaet vurderes. 

Retningslinjer for støy i 

arealplanlegging. 

Forurensning   Avfallshåndtering og avløp behandles i henhold 

til gjeldende forskrifter. Temaet vurderes. 

Regjeringen.no, 

Fylkesmannen. 

Kjemikalieutslipp  Vurderes sammen med forrige punkt. Forurensning. Regjeringen.no. 

Ulykker transport (Jernbane, fly, skipshavari, trafikkulykker). 

Temaet vurderes. 

Havne og farvannsloven, 

Vegloven. 

Transport av farlig 

gods 

Planforslaget legger ikke opp til økt transport av 

farlig gods.  

Direktiv 2008/68/EF – Inn-

landtransport av farlig gods. 

Sårbare objekter Vurdert som lite relevant.  

Elektromagn. felt Vurdert som lite relevant.  

Terror/ sabotasje Vurdert som lite relevant.  

Dambrudd Vurdert som lite relevant. ”Forskrift om sikkerhet ved 

vassdragsanlegg” 2010. 

 
Fig. 23 Relevant og ikke-relevant risiko 

 


