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Vurdering av §10 i forskrift om konsekvensutredning, Buås deponi 

 

Bakgrunn for vurdering: 

I Innspill til KPA ble det spilt inn et areal på 29 dekar og estimert et fyllingsvolum på 60.000 m3 rene 
masser. I planinitiativet er det lagt frem et areal på 56 dekar og 145.000 m3.  

Kommunen har derfor bedt om at det derfor gjøres en ytterligere vurdering om tiltaket faller inn under 
§10 og vedlegg II punkt 11 k). 

Konklusjon: 

Etter gjennomgang av punktene i §10, ser ikke plankonsulent at en økningen av mengde deponimasser 
vil endre virkningene for miljø og samfunn i vesentlig grad. Deponimengden vil fortsatt være relativt 
beskjeden og endringen er vurdert å ikke påvirke forutsetningen som ligger i innstillingen og 
konklusjonen gjort i Konsekvensutredningen til KPA. 

 

Vurdering av §10: 

NB: Punktene er vurdert på bakgrunn av om egenskapene ved planen endres vesentlig ved en økt 
fyllingsmengde. 

 

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 

a. størrelse, planområde og utforming 

 

- 29 daa for deponi og 56 daa varslet område. Differansen i mengde fra innspill til KPA og 

planinitiativ er på ca. 85000 m3. Det er satt krav i KPA om at det også skal etableres 

parkering innenfor planområdet. Størrelsen i areal for deponi forblir det samme. 

 

b. bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske 

ressurser 

 

- Foravtrykket for deponi forblir det samme, men det blir en økt fyllingshøyde 

 

c. avfallsproduksjon og utslipp 

 

- Det vil ta noe lengre tid å fylle opp og få fullført deponiet. En liten økning ved en lengre 

innkjøringsperiode. 
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d. risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. 

 

- Det vil alltid være en risiko for ulykker til stede. Akseptabel økning ved lengre 

innkjøringsperiode. 

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket 

kan medføre eller komme i konflikt med: 

a. verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 

naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, 

nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 

kulturminneloven 

 

- Tiltak for å hindre avrenning mot Hønstadvatnet må etableres uavhengig av størrelse.  

 

b. truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor 

betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige 

for friluftsliv 

 

- Økt fyllingsmengde vil endre landskapsvirkningen etter avsluttet deponi noe. I hovedsak 

vil man få en større helning på nyetablert dyrkamark. Ser man på visuell påvirkning når 

man ser område og landskapet i en større sammenheng vil endringen ha begrenset 

påvirkning på inntrykket  

 

c. statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 

eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- 

og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. 

 

- Ingen endring. 

 

d. større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 

reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet 

 

- I areal vil det ikke bli omdisponert et større areal landsbruksareal ved økt fyllingsmengde. 

Areal vil bli omdisponert midlertidig i fyllingsperioden, men skal gå tilbake til dyrkamark 

på sikt.  

 

e. økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 
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- Ingen endring 

 

 

f. konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 

luftforurensning 

 

- Ikke vesentlig endring. Skiløype må kanskje legges om en sesong ekstra. 

 

g. vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

 

- Noe økt utslipp ved at man vil ha en lengre innkjøringsperiode. 

 

h. risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. 

 

- Ingen vesentlig endring 


