
 

   

 

VEDLEGG 6: MERKNADSBEHANDLING 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 

NORDREISA KOMMUNE 2012 – 2025 

 

Alle originale innspillsbrev til første gangs høring  

 

 

 

 

 



Fylkesmannen i Troms
Fylkeshuset, Strandveien 13
Postboks 6105
9291 Tromsø.

NOPbRESAKOMMUNE

'

Deres brev til Advokatfirmaet Østgård 27.06.2013.

Avsnitt reguleringsplan Nordreisa.
Det er vesentlige opplysninger som ikke er tatt med når det gjelder denne regulering.

Personlig har jeg deltatt i forhånds møtene til denne regulering og når det gjelder min
eiendom, er det kun nevnt to punkter. Det er stenging avkjørsel fra riksveg og fjerning av
parkerings plasser fra inngangs trapp på Bios og østover. Dette ble det protestert på men
ikke tatt til følge, og er heller ikke gjennomført.
Ordet trafikkalt området mellom Elvalandet boligpark og Bios dukket først opp når vi
skulle bygge karporter for betjeningen i 2009. Vi har mottatt flere forsendelser fra
reguleringen i 1997, men det finnes ingen tekst for dette omstridte område. Høsten 2012
innrømmet teknisk sjef R. Jørgensen muntlig at kommunen hadde ikke noe skriftlig når det
gjelder dette område. Det er kun fargelagt på kartet og annonsert, noe jeg ikke finner lovlig,
men heller en tabbe av en ansatt ?
Regulering av gangvei ble foretatt på sytti tallet og den skulle være 6 m bred for vinter
vedlikehold, og skulle ha rett linje med skolevegen, og skulle ha sperre ved grense til
skoleveien for å hindre bil kjøring. Den er ikke innløst pr. i dag og heller ikke ryddet en
eneste gang av kommunen. Hva skal kommunen med flere gangveier på samme tomt og da
i større bredde.

Storslett 12.07.2013.

Johan K. Johans n
,j„. 


Kopi; Nordreisa Kommune



JoDa Eiendom AS

Til
Nordreisa kommune
Postboks 147
9151 Storslett

Moan 33
9151 Storslett
Tlf: 90 1990 64

NORDRE1SAKOMMUNE
SERVICEKONTORET

3 WLI2013

Le'ENR A"!(

Storslett 15.07.2013

Ref:
Brev av 05.06.2013 fra oss.
Møte med Ketil Jensen og Hilde Henriksen på Ketil Jensens kontor
Telefonsamtale med Teknisk sjef 04.02.13

Merknader til høringsforslag, Sørkjosen, 47/80 Nordreisa

Viser til tidligere henvendelse og møter der jeg ytret ønske om å kjøpe parsell mellom 47/80 —
47/436 og 47/391 i Sørkjosen.

Henriksen opplyste meg om at elven på parsellen ikke kunne overbygges, men at det lot seg
gjøre å bygge nær denne.

I senere telefonsamtale med Teknisk sjef ble saken diskutert, der konklusjonen var at en
kunne trekke en strek fra Nordlig hjørne av 47/436 til Nordhestlig hjørne av parsellen, der en
regulere dette til næring for maximal utnyttelse av 47/80.
Teknisk sjef oppfordret meg til å komme med dette som et innspill til Kommuneplanens
arealdel

Mitt innspill til Kommuneplanens arealdel er at avmerket del i vedlagt kart reguleres til
bolig/næring, lik eiendom 47/80.
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Joda eiendom as org nr: 981 192 648
Moan 33
9151 Storslett tlf: 90 19 90 64
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rPri KONIMUNE
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Anton Severinsen

Reisadalen 750

9151 Storslett

Nordreisa Kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Innspilltil arealplan for Nordreisa på gnr. 5, bnr.22.

Jeg ønsker å få avsatt et område på min eiendom for inntil 3 boligtomter. Området ligger langs

RV865 mellom eiendommene Aspebakk og Elveskog, området er skarvert på vedlagte kart.

Storslett, 24.08.2013

Anton Severinsen
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Post Nordreisa

-•

KOMMUNET

Fra: Elin Lindbom [elin.lindbom@online.no]
Sendt: 27. august 2013 09:56
Til: nve@nve.no
Kopi:
Emne:

rn@nve.no; Post Nordreisa
Henstilling til NVE om flytting av anleggsvirksom,het-fraboligfelt på Storslett 6g ut
av sentrum

»J1:.

Vedlegg: Reg_plan_utskrift.pdf; NVE.jpg; NVE2.jpg; NVE3.jpg; NVE4.jpg; NVE5.jpg;
NVE6.jpg; NVE7.jpg; NVE8.jpg; NVE9.jpg; NVE10.jpg; NVE11.jpg; NVE12.jpg;
NVE13.jpg

Henstilling til NVE om flytting av anleggsvirksomhet fra boligfelt på Storslett og ut av
sentrum

Jeg finner det nødvendig å henvende meg til NVE sentralt fordi vi er naboer til et anleggsområde som

medfører en rekke negative konsekvenser både for oss og andre naboer. Jeg har flere ganger over flere år

tatt kontakt med ledelse hos Region Nord vedrørende NVE sitt anlegg på Storslett, både i forhold til

spørsmål om flytting og opprydding. Jeg er også kjent med at andre naboer har tatt kontakt med NVE

Region Nord.

Vi ble lovd at dere skulle se på saken hva gjelder opprydding og forskjønnelse av anleggsområdet, uten at

noe har skjedd. Jeg legger ved noen bilder for å synliggjøre hvordan anlegget har sett ut fra vårt kjøkken- og

stuevindu de siste årene. Vi bor på eiendom B49 15/39 som ligger vis-a-vis NVEs anleggsområde (se

vedlagt kartutskrift).

Vi mener det er på sin plass å vurdere flytting av NVE sitt anlegg i boligfeltet på Storslett. Situasjonen i dag

stiller seg annerledes enn tidligere. Sentrum av Storslett har blitt mye større, langt flere bolighus er oppført

de siste trettiårene. Da NVEs anlegg ble etablert på Storslett lå det i utkanten av sentrum, i dag er anlegget

bygd inn i sentrum. Dette er et boligområde der familier med små barn er etablert (et generasjonsskifte i et

eldre boligfelt).

I dag står området til beskjemmelse for naboer og nærmiljø, med rustent og falleferdig gjerde,

anleggsbrakker, «ting og tang», maskiner «hit og dit» osv. Det er observert unger som er inne på

anleggsområdet og leker, som etter min vurdering er farlig lek som foregår ved å klatre i høyden på

maskiner og ødelagte rør. Neppe vil et gjerde klare å forhindre barn fra å oppsøke et slikt område, med det

menes et slikt område bør ikke ligge i tilknytning til et boligfelt.

Det er heller ikke tilfredsstillende med tidvis mye aktivitet og støy fra anleggsmaskiner, ukedager som i

helger. Det er flere dager det ikke har vært mulig å sitte hjemme i egen stue å konsentrere seg om aktiviteter

innendørs på grunn av støy, eller sove på dagtid etter lange nattevakter.

Ut fra kartutskriften som er vedlagt kan det se ut som om NVE er lokalisert med en bygning og gjerde på

annenmannseiendom, jf. F18 15/63. Det kan også se ut som om andre bygninger står for nært nabogrensen.

Er også kjent med at det er planlagt nytt boligfelt på sørsiden av NVEs anleggsområde. Anleggsområdet vil

også kunne ha negative konsekvenser for det planlagte boligområdet, da det vil være skjemmende

synsmessig.

Har fått opplyst fra Nordreisa kommune at NVEs anleggsområde er regulert til parkområde, uten at

kommunen har fått realisert dette formålet. Også dette tilsier at NVE bør flytte sitt anleggsområde ut av

eksisterende boligfelt.



Håper dere skjønner problemstillingen og igangsetter tiltak for å gjøre noe med situasjonen, ikke bare for

oss, men hele nærområdet. Vi vil tro at Nordreisa kommune vil være behjelpelig med ny tomt, hvor en slik

drift naturlig hører hjemme.

Håper denne henstillingen vil bidra til at NVE flytter sitt anlegg fra boligområdet på Storslett til en mer

egnet lokalisering utenfor sentrum.

Jeg imøteser et positivt svar fra dere på denne henvendelsen!

Med vennlig hilsen

Elin Lindbom

Adr.: Gammelbruvegen 25, 9151 Storslett, tlf. 40 07 33 80

Kopi til Nordreisa kommune
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Hei.
Viser til arealplan mï¿½te for Sï¿½rkjosen i gï¿½r og ï¿½nsker ï¿½ komme med noen innspill.
1 -For skilinjas utï¿½vere ï¿½nsker vi ei oppgradering pï¿½ sykkel og gangstien mot Sï¿½rkjosen, trygg 
overgang pï¿½ E 6 ved havna.
2 -Videre ï¿½nsker vi at deler av tunell-massene kan brukes til ï¿½ bygge sykkel og gang-sti mot ï¿½ny-
havnaï¿½ pï¿½ Hjellnes. Det er ei strekning som brukes mye av oss, bï¿½de pï¿½ sykkel og rulleski. Veien 
brukes for ï¿½vrig av  mange andre for ï¿½ komme seg til friluftsomrï¿½dene i Sokkelvikomrï¿½det.
3- Dernest hï¿½per vi at veien opp til Veibrink blir ï¿½farbarï¿½ for rulleski og sykkel fï¿½r snï¿½en kommer.
4 -Videre bï¿½r det vurderes om veien fra Hjellnes til Veibrink i deler av vinterhalvï¿½ret skal prepareres for 
skigï¿½ing med parkeringsplass nede ved Sokkelvikveien.  Veibrink-omrï¿½det er egnet for tidlig skitrening 
pï¿½ hï¿½sten.

For ï¿½vrig er det viktig at ved evt boligbygging i Sï¿½rkjoslia at turveien mot Sikkaomrï¿½det ikke blir stengt.

Nï¿½r det gjelder arealplanen for Storslett/Sagaomrï¿½det vil vi vise til eget skriv som vil komme fra 
idrettslaget som ogsï¿½ Nord Troms Videregï¿½ende skole stï¿½r bak. Det er spesielt viktig at 
skiskytterbanen fï¿½r ei grundig vurdering der vi ser for oss for framtida at Mokkavollen pï¿½ Vollstad-jordet 
vil vï¿½re den beste lï¿½sninga, bï¿½de sportslig og til minst sjenanse for andre. I planprosessen og 
anleggsperioden er det en nï¿½dvendighet at vi har tilgang til nï¿½vï¿½rende skytebane.

For Nord Troms Videregï¿½ende skole skilinja
Nils-Tore Andreassen

Side 1 av 1

01.10.2013file://ntintkonpc/pdfdocproc$/EPHORTE/315954.HTML



Post Mordreisa

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Til
Nord-Troms Plankontor
v/ leder Arne Samuelsen

Geir Lyngsmark [glyngsmark@hotmail.no]
2. september 2013 13:32
Arne Samuelsen; Post Nordreisa
Dag Funderud; reisavannets.kennel@gmail.com
Innspill til arealplanen. Båtneslandet ornitologi
Båtneslandet plan konsept ver Al .pdf ‘Lq,8M!rSA KOMMUNFI

R\I!Cr KC);s1TOF;4-

For grunneier Tor-Eivind Båtnes oversendes her innspill til arealplanen son fiiden er på høring vedr.'
eiendornmen gbnr. 44/2.

Tore-Eivind Båtnes mener at han i møte med meg (da som kommuneplanlegger) kom med et innspill til
arealplan-arbeidet. Innspillet er presentert i et notat datert 07.12.2010. I foreliggende forslag til arealplan
kan vi ikke se at innspillet er på listen over innspill.

På plankart på forslag på arealplan er Tor-Eivind Båtnes eiendom gbnr. 44/ lagt ut som

"LNFR-arealfor nødvendigetiltakfor landbrukog reindriftog gårdstilknyttetnæringsvirksomhet
basert på gårdensressursgrunnlag".

I planforslagets bestemmelser er LNF-Landbruk Pluss gitt følgende bestemmelse:

5.1.2. Landbruk pluss

I LNFR-områdene åpnes det for etablering av næringsvirksomhet basert på gårdens eget

ressursgrunnlag. Denne planens øvrige bestemmelser knyttet til bla utforming,

plankrav, hensynet til omgivelsene mm kommer imidlertid til anvendelse.

Miljøverndepartementets veileder "Plan- og



bygningsloven og landbruk pluss" skal legges til

grunn i fortolkningen om tiltak er å anse som

landbrukstilknyttet næringsvirksomhet eller ikke.

lf pbl. § 11-9, pkt 4

Tor-Eivind Båtnes vil her komme med et revidert innspill for utvikling av sin eiendom. Innspillets omfang
er presentert i vedlegget.
Generelt beskrevet omfatter tiltakene på eiendommen

Jordbruksvirksomhet
Kennel
Hestesenter
InnPåTunet tjenester
Ornitologi . Informasjon- og observasjonssenter tilknyttet Reisautløpets naturreservat.
Overnattingstilbud i form av permanente plassert lavvoer
Servering-, konferanser /kurs- lokaler
Turkjøring; elvebåt, sjøbåt, hesteskyss, hundeslede, snøscooter.

Vedlagt presentasjon er ment å viser lokalisering og arealmessig omfang på tiltakene innom eiendommen
44/2.

Med henvisning til direktoratets veileder "Plan-og bygingsloven og Landbruk Pluss" er det åpent for skjønn
når det er nødvendig med regulering som følge av tiltakets omfang og størrelse.

Det er usikkert om runneieren utviklin s laner lar sect realisere innenfor lan-formålet LNF o
lanbestemmelser i foreli ende lanforslacY.

Vi ber om at innspillet inntas i arealplanen som vist i vedlagt presentasjon, fortrinnsvis som
næringsbebyggelse , tilsvarende naboeiendommen lagt ut for campingplass.

Vi ber om en tilbakemelding på plankontorets vurdering av innspillet og formålsbetegnelsen som er
rasjonell for å gjennomføre planlagt tiltak.
Vi ber om en enkel tilbakemelding på at vår epost er mottatt i ok og lesbar form.

Mvh Geir Lyngsmark

KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan
9151 Storslett

Telefon 90542118

2



Innspill til arealplanen

KONZEPT
Dato: 30.06.2013
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Plankonsept for Båtneslandet ornitologi- og friluftsenter
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Innspill til arealplanen :
Båtneslandet onitologi- og
friluftsenter

Jordbruk Overnatting; lavvo , utleiehytter
Kennel Servering, konferanse , kurs
Flestesenter Turtilbud; elvebåt, sjøbåt ,
Inn-på-tunet hesteskyss, hundeslede ,
Ornitoligsenter —fugletitting snøscooter
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Nordreisakommune

Ang. Reguleringsplanfor Gnr4 Bnr 2 og Bnr 12samt tilhørendeteiger tilhørendegården
Nordkjosnes.

Bakgrunnsinformasjon: Nordkjos Gård

NordkjosGårdi NordreisaKommunehar en langhistoriebak seg.

Gårdenble gitt av MadamLyng,somhadde 32 adoptivbarnog eide NordreHålogalandNord-
Troms og storedelerav Finnmarkpå 1800tallet.Hun ga gårdenNordkjostil 2 av sine adoptivbarn,
Marta GamstogLars Henriksensombosatteog utvikletNordkjosgård somet av Reisas største
fiskarbondegårder.Eiendommener rik på fortidsminner.I sin storhetstidvar det mangeflere
bygningerennde som står i dag. Disseer dokumentertgjennomskriftligedokumenter,fotografier
og beretninger,myetilgjengelighos Nord-TromsMuseum,NordreisaKommune,og i SEFRAK-
registeret.

Gårdenbestårnå av et våningshus,fjøs, og noenmindrestabbursbygg(så og si bare tømmeretigjen
av disse)

I sammenhengmedhovedeiendommener det flere småteiger,disse liggernærmereStorslett.

Vi viser til Planbeskrivelsen vedlegg2, inspilltil arealdel:(side 32):

Boligomrader Nordkjosen Adm. Omradet i Nordkjosenhar i flere ar 1.-ært
bvggeforbudfor fritidsboliger.fordi man
har onskeom at strekmingenskal utvikles
som boligområde.Fiendommeneliggeri
solfyltområde, 5,1)Mer megetattraktive_

Boligomraderi
sentrum





Det er derimot avklartat deter en del
kvikkleirei ontrade oz kultunninner.




Gravlund Nordkjosen Adm. Omradetsom er valgt til gravlundifr
arbeidsdokument.

Gravlund

Næringspark StorslettNord Adm. Driftsutvalgetonsker et omradesom kun
utvikles til nærinnspark,der lett industri,
ete kan forega.

Næringsbelymelse



Vi takker for grei orientering under folkemøte onsdag 28. august i Formannskapssalen på Storlett,
og forstod det slik at arealene gjelder Gnr 4 Bnr 2 og Gnr 12 Bnr 1. Eiendommene har flere teiger
som er omtalt i forslaget til ny reguleringsplan. Jfr. s. 32 i planbeskrivelsen.

Jeg eier disse eiendommene, og ønsker å komme med følgende kommentarer:

Nordkjos: Boligfelt er ikke ønskelig, da det vil medføre større problemer enn det er idag, med tanke
på at det er utstrakt og økende besøkende i området med løshunder. Løshunder er et økende
problem, da dette er i sterk kontrast til at eiendommen benyttes som utmarksbeite for lokale
saubønder. Jeg ønsker å tilrettelegge for fortsatt beitende husdyr på eiendommen, som ellers ikke
har igang aktiv jordbruksdrift. Det bør også tas hensyn til de utallige fortidsminner som ligger på
eiendommen, som bla. Er SEFRAK registrert iflg. Plandokumentet. Det rike dyrelivet i Nordkjos
har en økende immateriell verdi i form av naturopplevelser. Slike naturoppleveler blir sjeldnere i
fremtiden, og jeg ønsker at Nordkjos kan bli en god naturopplevelse og sted for fremtidig rekreasjon.

Veibakken: Rovdas er tiltenkt som areal for gravlund. Det er ikke ønskelig, og her vil jeg legge inn
innsigelse på dette reguleringsforslaget. Området ønsker jeg skal tilrettelegges for fremtidig
industri- og næringsformål.

Jordbruksdriften som er igang idag, ønsker jeg skal skjermes også for fremtidig bruk. Der er god
dyrkbare jordarealer som i fremtiden kan bidra til å gi grunnlag for fremtidig landbruksdrift som
utleiearealer —og/eller grunnlag for gårdens drift. Langsiktige leieavtaler vil være aktuelt.

Areal for boligbygging var omtalt i forbindelse med utnyttelse av fjell/tunnelmasser fra E6
utbygging. Siden der er myrholdig jord og høyt grunnvannstand, så støtter jeg opp om tanken å
tilrettelegge for boligbygging i fremtiden i dette området.

Tromsø 4. september 2013

Aase Sandnes



REFERAT: Folkemøte om kommuneplanens arealdel for 

Nordreisa Kommune

Sted: Rotsundelv skole

Tidspunkt: 26. august 2013, kl 17:00-19:05

Tilstede: Trond Sørgård, Georg Johansen, Olaf Fredriksen, Peder Johannesen, Reidar Karlsen
(Hamneidet), Jens Hansen (Havnnes), Eva Gamst, Jorunn Gamst

Fra driftsutvalget: Øyvind Evanger

Fra Nordreisa kommune (NK) og Nord-Troms Plankontor (NTP): Arne Samuelsen

(NTP), Hanne Vangen (NTP), Dag Funderud (NK), Hanne Henriksen (NK/NTP) 

(referent).

 ØE ønsker velkommen og orienterer om dagens agenda, bakgrunn for planarbeidet.

 AS forteller om NT-plan.

 DF orienterer om kommuneplanens ulike deler (planbeskrivelsen, planbestemmelser og 

plankart), samt om tegnforklaringa.

 DF orienterer om kommunens øvrige arealer (Nordreisa øst for Reisafjellet).

 Hvorfor er forslag om fritidsboliger i nærheten av Hamneidet, GBR 83/3, tatt ut? 

o Tatt ut på grunn av fare for marine avsetninger (leire).  

o Forslagsstiller sier området består av fjell i dagen. Lite tiltro til planen dersom den er 

basert på slike vurderinger. Plass til cirka 25 hyttetomter. Forslagsstiller ber om at 

forslaget vurderes på nytt.

o Befaring av arealet avtales.

 Det bør være mulighet til å bygge boliger utenom de avsatte boligområdene. Mange av de 

som kommer tilbake ønsker å bygge i tilknytning til eksisterende eiendommer som de har 

tilknytning til og ikke i regulerte boligområder de ikke har tilknytninger.

 Ravelseidet: Område 126. Er det fare for ras her? Hører rykter om byggeforbud. Hva er ståa 

her? 

o Må undersøkes!

 Har fått høringsinnspill om å etablere arena for skuterdrag på et lite vann i Bakkeby ved 

eksisterende grusbane. Hva mener dere om det? 

o Det må tas hensyn til moltemyrer, rein, fisk, fugl. Svaner er observert på vannet med 

unger. Det er også en hevdvunnen rett til å ta ut torv som hører til gårdsbruk i 

området. Hva med støy? 

 Strekningen Sikkajohk til Rotsund Gård er boret og det er bare leire i området. 



o Kommunens byggesaksbehandler har sagt at det er ok å grave frem til «Per 

Svendsen». Kan det bekreftes?

o Ukjent for oss. Må sjekkes.

 Ønske om utvidelse av eksisterende reguleringsplan for fritidsboliger.  Har snakket med Rune

Benonisen for en tid siden, men ikke sendt inn noe skriftlig.

 Diskusjon om hvorvidt område nummer 133 bør tas ut eller beholdes. 

o Fra kaia og nordøstover bør kanskje tas ut. Må undersøkes før området tas ut.

o Når tunellen kommer vil det nok bli mer etterspørsel etter tomter i Rotsundområdet. 

Det varierer veldig på hvor det er usikker grunn og ikke. Dette bør undersøkes 

nærmere slik at man kan peke ut trygge områder til nye tomter.

o Dagens byggeteknikker gjør at dersom grunnarbeidet er ordentlig utført, så vil 

husene stå. 

o Undersøkelser er relativt dyre og kommunen har ikke økonomi til å utføre en 

systematisk boring av området.

o La stå som det er og sett krav om undersøkelser før nybygging. 

 Fergekaia. Veldig flott på Uløya, men på Rotsund-siden så ser det fraflyttet ut. Her bør det 

markeres oppstillingsplasser for fergekøen, og området bør ordnes. Kommunen bør ta med 

seg dette i møte med Vegvesenet. 

 Det kom inn et forslag om campingplass og oppstilling for campingbiler/-vogn mot sjøen ved 

Rotsundelv. Dette er ikke tatt med i planforslaget på grunn av at det er et viktig område for 

fugleliv, samt fare for leire.

 Landingsplass for helikopter: Det er behov for dette og kommunen bør ta det opp. Behov for 

område som er tilrettelagt litt mer enn bare en gårdsplass/jorde, der helikopter kan lande 

trygt også på nattestid. 

 Tunellen. Kommer det gang-/sykkelvei med den? 

o Vegvesenet ønsker ikke det. For lite gang og sykkeltrafikk.

o I Rotsund er det mange fotgjengere og syklister. I tillegg er det mange barn som 

ferdes langs veien.

o Det blir en bredere veiskulder, men ikke gang-/sykkelvei.

o Det vil gjøre det hele mer trafikkfarlig for fotgjengere og syklister. Hastigheten vil bli 

høyere. 

 Logistikken med slakteri på Skjervøy og Arnøya er vanvittig. Slakteriene burde vært i Skibotn 

og ikke lengst ut på øyene.

 Nordreisa kommune starter i Sørkjosen og slutter på Rovdas…

 Barnehagen i Rotsund har behov for nye arealer. Kan får kjøpe av sanitetsforeningen. Må gi 

innspill slik at reguleringsplanen kan omreguleres.



 Kanskje bør det tenkes litt lengre frem og man bør sette av områder til gang- og sykkelvei slik 

at områdene er der selv om det ikke bygges i denne omgang.

o Kommunen er kjent med ønsket, men på grunn av leire-problematikken har det ikke 

blitt lagt inn nå. 

 Bør være flere busslommer langs veien slik at det blir tryggere for skolebarna. 

 Gatelys er ønskelig gjennom Bukteskogen.

o Må tas som en egen sak til teknisk. Hører ikke hjemme i arealplanen.

 Har fått godt innblikk i vårt område. 

 Er det ledige boligtomter oppover dalen? Der vil det være tryggere med tanke på 

leireproblematikken. Bør det legges ut boligfelt der?

o Folk må få bygge der de ønsker og ikke tvinges inn i felt, for der bygger de ikke 

allikevel. 

 Nordreisa er en vidstrakt kommune, og det har ikke de som styrer i Oslo tatt inn over seg. De 

har heller inne forstått at det er dyrere å drifte en stor kommune sammenliknet med en 

mindre kommune.

 ØE runder av og takker for oppmøtet og gode innspill.

Møtet avsluttet cirka kl 17:05.

Hanne Henriksen

referent



REFERAT: Folkemøte om kommuneplanens arealdel for 

Nordreisa Kommune

Sted: Kjelleren samfunnshus

Tidspunkt: 27. august 2013, kl 17:00-18:45

Tilstede: Stein Arne Rånes, Steinar D. Rasmussen, Dagfinn Kristensen, Jan-Ándre Slettli, 
Sigbjørn Hansen, Ole S. Nilsen, Britt J. Hansen, Olaug Skorpen, Ruth Jenssen, 
Margaret Reiersen, Trond Are Henriksen, Hilde Henriksen, Ragnhild Hammari, Nansy 
Hammari

Fra driftsutvalget: Jeanette Veibakken

Fra Nordreisa kommune (NK) og Nord-Troms Plankontor(NTP): Arne Samuelsen

(NTP), Hanne Vangen (NTP), Dag Funderud (NK), Hanne Henriksen (NK/NTP) 

(referent).

 Jeanette Veibakken ønsker velkommen og orienterer om dagens agenda, bakgrunn for 

planarbeidet.

 AS forteller om Nord-Troms plankontor og orienterer om planprosessen.

 DF orienterer om kommuneplanens ulike deler (beskrivelse, bestemmelser og kart), samt om 

tegnforklaringa.

 DF går igjennom kommunens øvrige områder utenom Reisadalen og Kildalen.

 HV går igjennom områdene i Reisadalen og Kildalen.

 Spørsmål om hvorvidt planene ved Svartfoss (og ellers (Lindovarra)) er i konflikt med 

foreslått vern, og hvordan avgrensningen på verneområdene er.

 Lyngstad. Her mangler det et innspill. Søkt om tre hytter, men det er ikke tatt med. Hvorfor? 

o Dette må vi finne ut av.

 AS informerer om høringsfristen og hvordan sende inn innspill.

 Svartfoss: Hvor mange hytter? 

o I første omgang 35, men Statskog ønsker flere. Reindrifta er i mot det. Også en 

problemstilling rundt vanntilførsel til hyttene.

 Det er satt av områder til spredt boligbygging. Hva med boligbygging i områder som er LNFR? 

Det kan jo komme ønsker om å bygge i slike områder.

o For begge typer områder vil det være vanlig vei gjennom enkeltsøknad som 

dispensasjon fra arealplan, men noe enklere å få bygge boliger i LNF-B (spredt 

boligbygging) enn i LNFR. 



 Er man på vei tilbake til 70-80-tallets boligpolitikk der distriktene skal nedlegges gjennom å 

vanskeliggjøre boligbygging i distriktene?

o Tror ikke det. Det er ikke avslått boligtomter i distriktene så lenge de ikke har ligget 

på verdifull landbruksjord og i verdifulle skogsområder. I tillegg har noen søknader 

blitt avslått der det har vært konflikt med elv/flomfare, kulturminner og reindrift.

 Den største utbygginga i Reisadalen er kraftlinja og trafostasjon. Vi vet om det, men av 

hensyn til samfunnssikkerhet så er dette ikke synlig i planen.

 Hva med elva og fare for flom og mangel på/skada elveforbygninger?

o Buffersone for flomfare er lagt langs elva etter høydekoter og ikke etter en fast 

avstand fra vannkanten som før.

 Men noen steder graver elva vekk elveforbygninger og gjør dermed tidligere trygge områder 

farligere. Hva gjør man med det?

 Satser på endelig vedtak i kommunestyremøtet i mars 2014. 

 JV, DF og AS takker for oppmøtet, ønsker innspill velkomne og vel hjem.

Møtet avsluttet cirka kl. 18:45

Hanne Henriksen

referent



REFERAT: Folkemøte om kommuneplanens arealdel for 

Nordreisa Kommune

Sted: Kommunestyresalen, Storslett

Tidspunkt: 27. august 2013, kl. 17:00-19:50

Tilstede:

Fra driftsutvalget: Øyvind Evanger, Jeanette Veibakken

Fra Nordreisa kommune (NK) og Nord-Troms Plankontor: Arne Samuelsen (NTP), 

Hanne Vangen (NTP), Dag Funderud (NK), Beate Brostrøm (NK) og Hanne Henriksen 

(NK/NTP) (referent).

 ØE ønsker velkommen og orienterer om dagens agenda, bakgrunn for planarbeidet, samt om 

kommuneplanens ulike deler (beskrivelse, bestemmelser og kart).

 AS forteller om NT-plan og orienterer om planprosessen.

 DF orienterer litt om planen, samt om tegnforklaringa.

 DF går igjennom kommunens øvrige områder utenom Sørkjosen og Storslett.

 BB går igjennom områdene Sørkjosen og Storslett.

 Har man vurdert andre lokaliteter for industriområdet?

o Ja, det har man, men har kommet frem til at Hjellnes er best egnet.

 Hjellnes er et fint rekreasjonsområde ved sjøen. Veldig synd om det blir lagt til industri, og 

man må finne andre områder som kan egne seg bedre til industri enn Hjellnes. 

o Ønsker å ha kai/industriområde i tilknytning til E6. Det er få andre egnete lokaliteter. 

En utvidelse av havna i Sørkjosen er uaktuell på grunn av konflikt med eventuell

utvidelse av flyplass, samt med naturreservatet.

 Hva med kun å ha dypvannskai i Sørkjosen og ikke industriområde i kombinasjon sånn at 

konflikten med verneområdet unngås?

o En dypvannskai vil i seg selv være i konflikt med verneområdet på grunn av økt 

utslippsfare siden en dypvannskai vil bety at det vil komme inn flere større fartøy.

 Det ser ut som om dypvannskaia på Hjellnes vil ligge værhardt til. Er dette vurdert?

o Det er ikke vurdert per i dag. Dersom dypvannskaia vedtas plassert på Hjellnes må

det gjennomføres et forprosjekt som ser på blant annet væreksponering og andre 

forhold før kaia realiseres. Å sette av et areal er et første trinn i prosessen.

 Hva med fiskerikaia i Oksfjord. Kan denne utvides? Og hva skal den benyttes til i framtida? 

Betyr en ny kai i Storslett at denne skal vekk?

o Kaia i Oksfjord skal fortsatt være fiskerikai og kunne brukes til fritidsformål som i dag.



 Område S147: Det er et område der boligene får vann i kjellerne hver vår? Er det smart å ha 

boliger der?

o Området kan heves noe med tunellmasser. I tillegg vil det er det satt bestemmelser 

som gjør at det ikke vil være tillatt å bygge boliger med kjeller.

 Ny vei til Moan skole. Det ser ut til at problemstillingen med en blanding av kjøretøy og myke 

trafikanter fortsetter. Er det ikke bedre å ha den nye veien forbeholdt myke trafikanter og la 

kjøretøyene få ha den eksisterende veien?

o På grunn av blant annet ny menighetsbarnehage ved kirka vil det være behov for ny 

vei til Moan Skole.

 Støtter forslag om å ha delt vei og sykkel/gangsti. Mye trafikk der i dag.

 Det er mye biltrafikk og mange busser på veiene her, og det er til den skolen som har de 

minste elevene. Problematisk med dagens trafikksituasjon. Bør skille myke trafikanter ut til 

egen gang/sykkelsti.

o Det er lagt inn en ny gang-/sykkelsti i planen langs dagens eksisterende vei til skolen. 

 Med å fjerne lett industri, vil det bety å fjerne dagens verksteder?

o Vi håper på at de flytter frivillig til de nye områdene som er satt av til industri.

 Arealene ved Kirka S177 og S198. Er det meningen at disse arealene skal heves?

o Må se på hva næringslivet vil. Er området interessant? Og hvilken næring skal være 

der?

 Er det rett at dagens næringsliv skal bort og ny lettere næring skal inn?

o Meningen er å få inn mer handelsnæring og få lettindustrien ut av sentrum slik at det 

blir et mer hyggelig landsbysentrum.

 De bedriftene som er der i dag. Har det vært dialog om dette med dem? Eller er det 

ønsketenkning?

o Det er ønsketenkning basert på utredninger gjort av flere personer. Å ta det med i 

planen nå er en test for å se om dette kan være vår fremtidige handlegate.

 Teltet som er der i dag bør da ikke få permanent tillatelse.

 Må ikke gjøre samme feil som sist da det ble vedtatt forretninger langs Mounioveien. Dit ville 

ikke næringa. De vil være der folk beveger seg, og det er langs hovedveien.

 Hvilke hensyn er det tatt til dagens boliger i området?

o Vil tro at det vil bli bedre for boligene dersom planen realiseres og lettindustrien

flytter fra området.

 Hvilken type bygg som blir bygget innenfor næringsområdet vil også være av betydning for 

dagens boliger.

 Når ble stedutviklingsplanen vedtatt? Har lenge etterlyst en løsning angående parkeringen

ved BIOS.



o Stedutviklingsplanen er ikke en juridisk plan. Den vil bli juridisk gjennom å ta den inn 

i kommuneplanens arealdel. Det er nå man kan komme med innspill til dette.

 Det betyr vel at man ikke trenger på følge stedsutviklingsplanen?

o I kommuneplanforslaget er stedutviklingsplanen fulgt, men dersom det kommer 

innspill om andre løsninger som vurderes slik at de tas inn i stedet for dagens forslag, 

så kan man gå bort i fra den. Det er vedtatt av kommunestyret at 

stedsutviklingsplanen skal følges, og den er derfor nå tatt inn i kommuneplanen.

 Er det meningen å fjerne trekanten? Folk som bor i leiligheter i nærheten har ikke plen og 

trekanten er deres nærmeste grøntareal og bør ikke fjernes.

o Ja, Trekanten slik vi kjenner den i dag fjernes. Veien og krysset flyttes for å få økt 

trafikksikkerhet og mer parkering, men et nytt grøntområde som blir større enn i dag 

blir etablert på nordøstsiden av det nye krysset.

 Kommunen oppfordres til å fjerne parkeringa foran kommunehuset. Den er farlig for myke 

trafikanter.

 Det er ikke tatt hensyn til forslaget fra næringsforeninga med mer sentrumsnære parkeringer 

foran butikkene

o Nei. Det er siste vedtak fra kommunestyret om å følge stedutviklingsplanen som har 

blitt fulgt når endringene i sentrum ble planlagt. Har prøvd å kompensere ved å øke 

parkeringsarealet andre steder.

 Er det tenkt på korttidsparkering i nærheten av kiosker? Folk går ikke flere hundre meter for 

å stikke kjapt innom for å hente avisa. Er behov for slik parkering i umiddelbar nærhet, ellers 

kan kioskene legges ned.

o Meningen er å ha mulighet til korttidsparkering foran kiosken(e).

 Det er vanskelig å finne løsninger på blant annet det som har med samferdsel og 

kommunikasjon å gjøre. Det å beholde traséen til dagens E6 gir mange begrensninger på mye 

i sentrum. Kommunen velger å opprettholde E6 gjennom sentrum. Jeg tror denne løsningen 

vil være en klamp rundt foten for utviklingen av sentrum. Det er mangel på næringsarealer i 

sentrum, og jeg tror man har gjort et feil valg med å opprettholde dagens veiløsning. For 

eksempel vil det når matfestivalen arrangeres til høsten være mye folk som skal frem og 

tilbake over E6 med tungtrafikk og det hele. 

o Det har vært sett på en løsning der E6 går fra Betesta og over til Statoil, men denne 

er skrinlagt da den berører viktige landbruksarealer. I gjeldene arealplan (fra 2002) 

ligger det inne en ny trasé for E6 som er nærmere sjøen enn dagens trasé. Denne er 

skrinlagt og betegnes som uaktuell av Statens Vegvesen.

 Dersom veien legges utenom sentrum, så tror jeg at vi får et dødt sentrum.

 Alle her ønsker en utvikling av sentrum til det beste for oss alle. Det er mange eksempler i 

Norge og ellers i Norden som viser at en omlegging av vei, slik at veien går utenom sentrum, 

gir utvikling. Det er mange steder i Norge som har vokst ut i fra et veikryss. Dette viser at en 

slik omlegging av veien skaper utvikling.



 For mange år siden ble det vedtatt at veien ikke skal gå utenom sentrum av hensyn til 

våtmarksområdet. På grunn av dette fikk vi gang- og sykkelvei mellom Storslett og Sørkjosen. 

o I dagens plan (vedtatt 2002) ligger det en vei utenom sentrum. Denne har nå Statens 

Vegvesen trukket, da den ikke er realistisk. Mindre justeringer av dagens trasé har 

vært vurdert i prosessen, men av jordvernhensyn er disse ikke tatt med. Vi ønsker å 

jobbe hardt for å få ny bro.

 Den sørlige traséen går da ikke igjennom jordene til det store melkebruket.

 Flyplassen legger også beslag på en del areal. Dette har også en del å si for en eventuell 

omlegging av E6.

 Hvilke aktiviteter er ønska på idrettsområdet på Gorosomoen?

o Det har kommet innspill om travbane, fotballhall, agility m.m. Dette er innspill fra 

idrettsrådet. Detaljer på hvilken type idrett som skal inn i området må avklares 

gjennom prosesser etter at området er fastsatt til idrettsformål i vedtatt 

kommuneplan.

 Er området som nå er satt av til idrett på Gorosomoen utredet til industri?

o Delvis, men har lenge vært ønsket til idrett og det har derfor blitt prioritert.

 Kjenner ikke til at Gorosomoen er ønska til idrett.

o Området har vært ønsket til idrett i lang tid. 

 Russegravstedet. Er det fredet?

o Har ikke tenkt på det. Ser nå at det berøres av foreslått idrettsområde. Kan hende at 

idrettsområdet må justeres litt slik at det ikke blir konflikt. Ingen ligger på gravstedet 

nå, kun steiner igjen. Alle som lå der er flytta til Tjøtta.

 Saga: Hvilke vurderinger er gjort når man har eksisterende skytebane i området, men nå 

ønsker å flytte det nærmere eksisterende boliger og et viktig rekreasjonsområde.

o Plassering av skytebanen diskuteres ennå, og hvordan det endelig blir vet vi ikke per 

nå. Dagens forslag er basert på det siste forslaget kommunen fikk inn fra grunneier i 

mai. Alle kan komme med innspill for å protestere på forslagene som er lagt ut nå, 

eller for å komme med alternativer eller helt nye forslag.

o Det har vært gjort mange vurderinger rundt skytebanen. Skigruppa og skilinja ønsker 

å ha den opp på Mokkajordet på Vollstadeiendommen. Dagens skytebane er trang og 

vindutsatt med mye aktivitet. I tillegg skal stadion flyttes og da vil mokkavollen være 

bedre egnet. Dagens skytebane er også dårlig egnet til skytetrening i 

barmarkssesongen, noe som det er behov for.

o I dag er det unger konstant der skytebanen nå er tegnet inn, så forslaget er en dårlig 

løsning.

o Skigruppa har beveget seg bort fra det tegna forslaget og mer opp til Mokkavollen. Vi 

er også avhengig av at dagens skytebane heller ikke fjernes i planforslaget. Det vil 

være behov for å fortsatt kunne benytte denne dersom det ikke går i orden med 



Mokkavollen. Det er derfor ønske om å båndlegge begge arealene til man har noe 

endelig.

o Siste ord i denne diskusjonen er nok ikke sagt. Fortsettelser følger…

 Hva er de oransje og gule feltene i Saga?

o Det er fritidsboliger og boliger. Ikke store arealer/mange tomter, men usikker på 

antall på stående fot.

 Generelt til arealplanen: Synes planen tidvis prøver å regulere vel mye. Ofte også den gode 

smak. For eksempel naust. Der reguleres størrelse, høyde, farge osv. det vil for eksempel 

være merkelig å male et naust i stein rødt… Også avstandsbestemmelser om avstand til 

nærmeste marina/havn vil slå rart ut her i kommunen. Slike bestemmelser hører kanskje 

bedre hjemme lengre sør…

 Reguleringa i sentrum er gått fra galt til verre. Næringsforeninga sitt forslag ser noenlunde ok 

ut. Næringslivet trenger mer parkering nært butikkene. Trekanten kan utnyttes til parkering i 

stedet for til lekestativ for barn i veikanten til E6.

 Synes traséen for E6 bør gå gjennom sentrum, men bør dalakrysset være i trekanten? Kan 

det være en rundkjøring i stedet? Fartdumper er et annet alternativ, men et dårlig et.

o Rundkjøring ble vurdert under arbeidet med stedutviklingsplanen.

o Skal vi ha rundkjøring går hele trekanten.

 Hvilke tiltak må til for å få ned farta på trafikken rundt trekanten?

o I Stedsutviklingsplanen er det lagt inn fartssenking og gangfelt med brostein, samt å 

heve bakkenivået mot sentrumsbygget.

 Hvilke begrunnelser ligger til grunn for å plassere ny kirkegård på Rovdas/Kvænnes.

o Størrelse og grunnforhold (grunnvann). Mange steder ble vurdert, men mange ramla 

ut på grunn av for høyt grunnvann. Det har vært kjørt en prosess med driftsutvalget 

og menighetskontoret. Menighetskontoret er enige i dagens forslag. Arealets nærhet 

til sentrum er også vurdert.

o Tilleggskommentar: Ulempe å måtte ut på E6.

o Det er nødvendig. Da Moan ble bygget ut til boliger på 70/80-tallet ble det ikke tenkt 

på fremtidige behov for å utvide dagens kirkegård, og derfor må man nå finne et nytt 

areal til dette.

 Veien fra kirka til Moan skole må gjøres noe med. Dagens plan må gjennomføres med ny vei 

til skolen, samt gang/sykkelvei langs den eksisterende veien. Det er viktig.

 Er det mulig å gjøre noe med Mounioveien som går foran kirka? For eksempel å ta den bort. 

Den kan erstattes med en tverrvei bak kirka fra den planlagte nye veien til Moan Skole og 

over til dagens vei. Man vil da få et stort areal som kan benyttes til park eventuelt til flere 

graver. En park foran kirka vil bety mye for forskjønnelse av området.

o Lite aktuelt å utvide kirkegården på stedet. Det har vært vurdert, men en slik løsning 

vil bare gi graver for noen få år fremover og er derfor veldig kortsiktig.



 Hvilke argumenter er det for å ta ut den planlagte veien i forrige arealplan fra Dalaveien og til 

Hansabakken? Den vil ha flyttet Dalakrysset til Hansabakken, og trekanten ville ha blitt mer 

trafikksikker.

o Den veien er i en reguleringsplan fra 1997, men ikke gjennomført. Den er tatt ut fra 

dagens foreslåtte arealplan fordi den ansees som en dårlig løsning.

 Har det ikke vært snakk om å legge veien halvveis ned i bakken foran kirka. Om den i tillegg 

videreføres til Hansabakken. Vil det løse mange trafikale problemer på Storslett.

 Holdeplass for buss bak IMO-bygget. Skal den flyttes eller skal den være der den er i dag?

o Den skal være. Driftsutvalget har sagt den skal være der. Statens Vegvesen skal 

tilrettelegge bedre for bussene.

o Dersom man ser på den gamle løsningen med å kjøre inn til tidligere TIRB og ut ved

Statens Vegvesen, så vil den være en bedre løsning enn dagens. I tillegg vil det gi 

parkering til kirka.

o Det er en ting vi ikke har vært fornøyd med her på Storslett og det er løsningen rundt 

holdeplass og venterom.

o Det skal lages bedre venterom, samt en perrong på dagens holdeplass. I tillegg skal 

skolebussene flytte bort fra rutebussene og til samfunnshuset. Det er også satt av et 

areal til parkering på grusbanen til skolen/samfunnshuset.

o Slik bussterminalen er i dag så må skole- og rutebusser kjøre om hverandre. Og det 

er man lite fornøyd med. Men 

o Venterommet er jo ikke et venterom, men heldøgns lekeplass. Det ble ikke sendt ut 

nabovarsel før holdeplassen ble etablert.

o Dagens løsning er også dyrere enn å ha holdeplass/venterom ved tidligere TIRB. 

o Hva er de viktigeste grunnene til dagens løsning? Er det på grunn av skolen eller kan 

den andre løsningen vurderes?

o Busselskapene har foreslått å lage spor til buss nærmere skolen.

o Det er et problem for beboerne at bussene står under soveromsvinduer og med 

motoren i gang. Problemer med støy og eksos.

 ØE avrunder og takker for oppmøtet. Oppfordrer til å komme skriftlige innspill.

 Møtene bør kunngjøres tidligere enn hva de har blitt.

Møtet avsluttet cirka kl 19:50

Hanne Henriksen

referent



REFERAT: Folkemøte om kommuneplanens arealdel for 

Nordreisa Kommune

Sted: Reisafjord Hotell, Sørkjosen

Tidspunkt: 29. august 2013, kl 17:00-19:20

Tilstede: …

Fra driftsutvalget: Øyvind Evanger

Fra Nordreisa kommune (NK) og Nord-Troms Plankontor(NTP): Arne Samuelsen

(NTP), Hanne Vangen (NTP), Dag Funderud (NK), Beate Brostrøm (NK) og Hanne 

Henriksen (NK/NTP) (referent).

 ØE ønsker velkommen og orienterer om dagens agenda, bakgrunn for planarbeidet og om 

kommuneplanens ulike deler (beskrivelse, bestemmelser og kart).

 AS forteller om Nord-Troms plankontor.

 DF forteller litt om bakgrunn for planarbeidet og om tegnforklaringa.

 Spørsmål om vi har fått inn forslag til planen.

o DF forklarer om innspillsrunden som har vært ved oppstart og som er brukt som 

grunnlag til utarbeidelsen av planforslaget etter vurderinger av de enkelte 

innspillene.

 DF går igjennom kommunens øvrige områder utenom Storslett og Sørkjosen.

 BB går igjennom områdene i Storslett og Sørkjosen.

 Storslett, næringsområdet ved gamle TIRB:

o Hvor mye har folketallet økt i Nordreisa de siste 30 år?

o Det er forventet en økning i folketallet de neste 20 årene. Kommunen har behov for 

økt tjenesteyting på grunn av økt andel eldre og dermed også en befolkningsøkning.

o Drømmeprosjekt for en robek-kommune som ikke kan erverve arealene.

o Må kommunen erverve arealene når de regulerer området til det?

o Nei. Området i dag er regulert til næring. Meningen er å sette av arealer til 

forretninger slik at det skal være enklere å etablere nye forretninger i sentrum 

dersom det er ønske om det.

o Man må sette av parkeringsplasser først. Det er også mangel på overnatting og 

campingplasser i området Storslett-Sørkjosen.

o Det viser seg at 1/3 av kommunens befolkning flytter mot sentrum. Derfor må vi 

utvikle boligområder i sentrum.



o Er det realistisk å flytte butikkene dit?

o Det er med tanke på vekst området er ønsket avsatt til forretninger. Området er satt 

av med tanke på nye forretninger, ikke for å flytte de eksisterende. 

 Er det ikke lagt planer om å stenge for veksten av elvemunningen gjennom sanda som flytter 

på seg?

o Kommer tilbake til det etter hvert.

 Boligområdet i Sørkjoslia: Vil det stenge adkomsten mot Sikka?

o Nei. Gjennom reguleringsplan vil det detaljplanlegges hvor boliger skal plasseres og 

hvor veier skal gå. Da vil også friluftslivet ivaretas. Vi har god erfaring med slik 

planlegging. Det er også viktig for kommunen å ta vare på o-lagets tilrettelagte 

område nord for det foreslåtte boligområdet.

 Går det an å flytte gammelgården?

o Den største motstanden mot flytting er kulturavdelingen til Troms fylkeskommune. 

Det har vært utreda flytting en gang tidligere, men det ble stoppa. Bygningen er et 

kulturminne.

o Resten som var rundt har blitt revet. Slik det er nå er det trafikkfarlig.

o Kartet lyver litt. Svingen er knappere enn det ser ut til. Det samme for flyplassen. Må 

rettes opp på kartet. 

 Hvorfor er min eiendom lilla? (Naboeiendom til Reisafjord hotell.)

o Tidligere har formålet vært forretning/bolig. Noen har foreslått at det bør reguleres 

til næring. Innspillet er kommet fra noen som vil kjøpe huset.

 Hvor stort er området på Hjellnes?

o Litt usikker på det. Skal undersøke dette.

o Grovt oppmålt er arealet i underkant av 300 daa. Kaifront cirka 400 meter.

 Det kan være veldig værhardt på Hjellnes (vind/bølger/sjø). Er det tenkt på det? I tillegg er 

det veldig dypt, så en molo vil være umulig å bygge. Et urealistisk prosjekt. Skulle tro at det 

vil være bedre å bygge ut ved kaia i Sørkjosen. Det kan jo ikke komme i konflikt med 

flyplassen. Ved å bygge molo her vil det også gi bedre forhold i eksisterende kai.

 Hjellnes er et fint friluftsområde som ikke bør bygges ut. Hvem har ønsket området til 

industri?

o Området er funnet gjennom å se på flere aktuelle lokaliteter. Før utbygging skal det 

gjennomføres et forprosjekt som skal undersøke hvem som vil benytte området, 

egnethet med tanke på vær og vind og så videre.

 Dersom området ligger værhardt til osv. Kan man ikke da finne et annet areal til dette i en så 

stor kommune som Nordreisa er?



o Sørkjosen havn kan ikke bygges ut. Det er flere ting som taler for utbygging på 

Hjellnes, og for at området er egnet til formålet. Nå er arealene ute på høring, og et 

forprosjekt skal gjennomføres. Siste ord er ikke sagt. 

 Hvor langt er Statens Vegvesen villig til å kjøre tunellmassene? 

o Det er regulert et deponi på Langslett. Statens Vegvesen er villig til å kjøre massene 

cirka 10-15 km, samme distanse som de ville hatt fra bruddstedet til deponiet. Det er 

snakk om enorme mengder som vil brytes i forbindelse med tunellbyggingen. 

 ØE orienterer om høringsfrist og hvordan komme med innspill. 

 Pause før fri diskusjon.

 Opplysning rundt kai og båter: Fartøyene Statskog bruker har en lengde på cirka 200 meter 

og en vekt på cirka 200 tonn. Vår (Sjøtransport Rotsund AS) største båt er på 56 meter og 

1.140 tonn.  Kommunens forslag om dypvannskai er et forslag som folk må kommentere på, 

både positivt og negativt.

 Parkering er en bekymring. Det er ikke satt av parkering for tungtransport. Sjåførene er 

pålagt hviletid, og de trenger parkeringsplasser. De ønsker gjerne å ha litt sosialt liv der de 

parkerer. Det er også et ønske fra sjåførene å kunne ha bilene i nærheten av der de selv er på 

grunn av store verdier i lasten. Det bør legges til rette for parkering for tungtransport uten at 

de forstyrrer bebyggelse. Nå står de stort sett på privatgrunn av mangel på egna parkering

andre steder. Det er store biler som skal parkeres. Tungtransporten blir ikke mindre viktig i 

tida framover.

 Gammelgården er i veien der den ligger, og den er lite egna til bruk i dag. Vet noen om 

Statens Vegvesen har tenkt på flytting av den. En flytting vil gi bedre plass i området. 

o Det er ikke kommet noen signaler på at det er aktuelt med flytting. 

Kultminnemyndighetene ønsker å la bygget stå der det er. Kommunen er enig i at 

bygget er i veiene der det står. Kan ta det opp med Statens Vegvesen på møte den 

12. september. Ønsker Sørkjosningene at gammelgården skal flyttes?

 Ved Statoil på Storslett er det plass til et titalls trailere, og om det ordnes litt på det 

nedbrente bygget så vil det kunne bli fasiliteter der for sjåførene.

 Er det tenkt på parkering til småbåthavna i Sørkjosen? Det er trangt om plassen på gode 

sommerdager når folk drar ut med båtene.

o Område S13 kan benyttes til parkering selv om det er byggeforbud her. Det er i 

nærheten av planlagt infrastruktur for båtforeninga og kan dermed være godt egnet 

til dette.

 Hva synes dere om boligfeltet som er foreslått i Sørkjoslia?

o Kanskje ikke så mye sol akkurat der.

o Kan man vurdere boligbygging ut mot Sokkelvik i stedet for dypvannskai.

o Boligbygging i Hjellnesområdet er vurdert, men ikke tatt med på grunn av avstand til 

skoler og annen infrastruktur. 

o Det er behov for flere tomter i Sørkjosen, så det er et bra bidrag.

o I gammel plan var det lagt ut et boligområde mot Sokkelvik. Den skal vel gjelde ennå?

 Arealet fra veien og mot flyplassen. Hvilken status har det i dag?



o I planforslaget er området foreslått til næring, men med mulighet for boliger i 2 

etasje. I gammel (gjeldene) arealdel er området satt av til fotballøkke.

 Hvorfor er det ikke laget spuns ved Hansenkaia slik at det kan legges ut masser der direkte og 

lage dypvannskai der?

o Området har ingen utviklingsmuligheter på grunn av for lite landareal. Det er behov 

for store lagringsplasser i tilknytning til kaia. Bare til tømmer er det behov for 

lagringsareal i minst 10-15 år fremover. Et annet problem er at det ikke kan fylles 

masser i sjø her. Boringer har påvist leire, så grunnen er uegnet til utfyllinger.

 Boligområdet i Sørkjoslia: Det er et relativt stort område mellom Meieriveien og 

Gamlehjemsskogen. Her det mulig å utvikle mange tomter om området fylles opp noe med 

tunellmasser. I dag er det våtmark her.

o Området er et statlig sikret friluftsområde, og kan derfor ikke bygges ut.

 Skal utløpet til Reisaelva gå der det går i dag eller skal det legges om? Tidligere gikk utløpet i 

Nordkjosen. Nå er det flytta til Sørkjosen. Hvilken påvirkning har det på fjorden? Nå er 

området nært havna snart grodd igjen med sand. Hvor skal Reisavassdraget gå i framtida?

o Reisautløpet er et naturreservat på grunn av våtmarksområdet her. Området har 

også internasjonal vernestatus gjennom Ramsar. Det er strange vernebestemmelser 

her, og området skal få utvikle seg naturlig. Per i dag er det ingen planer fra NVE og 

Fylkesmannens miljøvernavdeling om å gjøre endringer på utløpet. Det har vært 

noen diskusjoner om piren som ble bygget av Kjæreng. NVE har ingen planer om 

verken å rive den eller bygge om på den. 

o Dagens utløp er ikke naturlig, men menneskeskapt.

o Ingen planer per i dag og området forvaltes av Fylkesmannens miljøvernavdeling 

gjennom verneforskriften. NVE har derfor ikke myndighet alene. Piren var etablert 

før vernet.

o På enden av Nesset spiser elva opp kanten på elvebredden.

o Holdningen er at naturen skal gå sin gang. 

o Det er nylig bygget hus der nede. Skal disse også vaskes ut?

o Husene skal være sikret godt nok, men den nederste spissen spises sakte opp.

o På 50 tallet var det 4 båter som krabbet sand ut derfra. Fra slutten av 50-tallet ble 

det stopp på det. Det er fremdeles stopp selv om man ønsker å krabbe sand der i 

dag.

 ØE takker for oppmøtet. 

Møtet avsluttet cirka kl. 19:20

Hanne Henriksen

referent



REFERAT: Folkemøte om kommuneplanens arealdel for 

Nordreisa Kommune

Sted: Oksfjord Grendehus, Oksfjordhamn

Tidspunkt: 2. september 2013, kl. 17:00-19:20

Tilstede: Fra driftsutvalget: Pål H. Bjerkli
Fra Nordreisa kommune (NK) og Nord-Troms Plankontor: Arne Samuelsen (NTP), 

Hanne Vangen (NTP), Dag Funderud (NK) og Hanne Henriksen (NK/NTP) (referent).

 PB ønsker velkommen.

 AS orienterer om dagens agenda, bakgrunn for planarbeidet, NT-plan og  planprosessen. 

 DF orienterer om kommuneplanens ulike deler (beskrivelse, bestemmelser og kart), samt litt 

om planen og tegnforklaringa.

 DF går igjennom kommunens øvrige områder utenom Sørkjosen og Storslett.

 Er det smart å ha helikopterlandingsplass ved siden av en travbane? Det er lett å se for seg 

mange hester vil bli skremt av helikoptertrafikk.

 Det har tidligere vært jobba med boliger for funksjonshemmede. Så ble det stopp. Hva er 

status nå?

o Prosjektet er ikke lagt på is. Det jobbes fortsatt med at det skal bygges på Guleng. 

Husbanken er en viktig finansier, men de har vært litt problematisk i forhold til

størrelse osv. Planene har vært større enn hva Husbanken ville akseptere. Det har 

vært planlagt 16 enheter samlet, men det mente Husbanken ville bli en ghetto.

 HV orienterer om området Storvik – Oksfjord.

 E6 langs med Oksfjordvannet. Hva med den? Det har vært skriverier i avisa om omlegging av 

E6 på grunn av vær og skred. Det er ikke tatt med noe om dette i planen?

o Har ikke fått noen konkrete innspill fra statens vegvesen på dette. Den verste 

værmessige strekningen er på Kvænangssiden av fjellet.

o Det er størst skredfare på Nordreisasiden av fjellet. 

o Siden endring av E6 ikke er tatt med nå, må det vel tas opp i ny/neste arealplan?

o Ikke nødvendig. Har som sagt ikke fått noen innspill fra Statens Vegvesen, selv om vi 

vet at det jobbes med saken. Regner med å få høre fra Statens Vegvesen i løpet av 

høringen.

o Er ikke ønske om så mye tunell. Ønsker å beholde utsikten fra fjellet.

 Hva med antall tomter i boligfeltet i Oksfjordhamn? Er det nok tomter for framtida eller bør 

det legges ut flere tomter i området? Hvor mange tomter er det igjen?



o Det bør sendes inn innspill om dette. Vi må se på dette. Grendelaget eller 

Utviklingslaget bør sende inn innspill.

 Trekanten: Er det kommet inn mange innspill?

o Det er mange meninger om forslaget.

o Arealplanen vil gi politikerne og administrasjonen et verktøy for fremtida som vil 

gjøre mange ting enklere.

o Administrasjonen har forholdt seg til stedsutviklingsplanen under utarbeidelsen av 

planforslaget. Til nå har stedsutviklingsplanen vært en skisseplan uten juridiske 

bindinger. Ved å ta stedsutviklingsplanens føringer inn i planforslaget vil det kunne 

gjøre den juridisk bindende. Det er store endringer på krysset, så Statens Vegvesen 

vil også ha en del å si for om planen er realiserbar eller ikke. Mange vurderinger ble 

gjort i forbindelse med utarbeidelsen av stedutviklingsplanen. Det har imidlertid vært 

et ønske fra næringsforeningen om å øke mengden parkeringsplasser i sentrum. 

Område S210 er derfor lagt inn i planforslaget for å delvis kunne imøtekomme 

næringsforeningas ønske. En endring av krysset vil blant annet gi bedre sikt dersom 

den nye løsningen realiseres.

o Kan sentrum forskjønnes ved den nye løsningen?

o Ja, vil tro det. Det vil bli mer areal til myke trafikanter og økt rom for forskjønning. I 

dag er det mye trafikkareal i sentrum.

o Dalaveien må uansett krysses.

o Enkelte er lite begeistret for krysset og andre synes forslaget er godt.

o Noen ønsker E6 ut av sentrum, mens andre er klare på at E6 bør gå igjennom 

sentrum. Per i dag er det uaktuelt å flytte E6 gjennom sentrum. Tidligere forslag om 

endret trasé er tatt ut av planen på grunn av at forslaget er uaktuelt. Imidlertid viktig 

å tilrettelegge for ny bru over Reisaelva.

o Har ikke noen snakket om at det skulle bli mer areal til torghandel o.l.?

o Ja. Det brune feltet foran kommunehuset er et område som kan brukes til dette.

 Friluftsområdene: Det er mange friluftsområder i Storvik. Viktig at folk kan parkere på en 

ordentlig måte og ikke bare i et gjørmehav langs veien. Kan kommunene legge mer til rette 

for parkering i samarbeid med grendelagene? Grunneiere er ikke begeistret for villparkering. 

Det bør tilrettelegges for parkering utenfor friområdene, og på mye brukte områder. Dette er 

småting som grendelagene må jobbe videre med.

 Hva med ny industri? Er det noen som tenker ny industri i Nordreisa? Mer enn det vi har i 

dag.

o Det legges nå til rette for dypvannskai og utvidelse av flyplassen. Vi må se på hele 

kommunen og hvilke muligheter vi har, og ikke bare se på at vi er en 

nasjonalparkkommune og la det være med det. For eksempel så vil utbygging av 

arealer på Hjellnes være en slik mulighet.



 Er prosessen med Hjellnes kommet så langt at man kan begynne å fylle masser dit i 

november?

o Nei. Men for oss er det viktig å legge av områder for framtida. Spesielt med tanke på 

at det en dag kan komme forespørsler om areal til ulike formål. For å få inn nye 

næringer vil det være viktig å være i forkant og kunne si at vi har ledige arealer til 

ulike formål dersom det skulle komme inn henvendelser om dette til kommunen. For 

eksempel vil det at vi har satt av areal til industri og dypvannskai i planforslaget gjøre 

at byggenæringa kan frakte sine produkter helt inn hit i stedet for å ta det i land på 

Skjervøy som i dag.

o Hvordan er terrenget?

o Stort sett grunnfjell i dagen. Har tidligere fått spørsmål om hvorfor dypvannskaia ikke 

legges til Hansenkaia, men på grunn av mangel på areal til industriområde og 

lagringsplass bak selve kaia, samt problematikk rundt grunnforholdene på stedet.

o Er det gjort grunnboringer og andre undersøkelser slik at man vet at det trygt kan 

legges masser det?

o Nei, det er ikke gjort grunnboringer, men det er mye fjell i dagen i området.

o Hva med massene de starter å ta ut under arbeidet med tunellen i november?

o Disse massene kan blant annet benyttes til småbåthavna, industriområdet ved 

Betongservice og boligområdet ved Betesta. I tillegg må antakeligvis noe masser 

mellomlagres i Sørkjosen til andre arealer blir klare. Blant annet ny vei til Moan og 

gang- og sykkelveier rundt om.  Det er enorme mengder med masser som skal tas 

unna, og det jobbes daglig med å finne gode løsninger der massene kan brukes.

o Kan masser brukes til Storvikveien?

o Tja. Innenfor en rekkevidde på 10-15km fra anleggsområdet kjører Statens Vegvesen 

massene gratis til dit kommunen ønsker at det legges. Kommunen ønsker å bruke 

massene til noe fornuftig. Noe blir tatt ut nå, og enda mer til neste år og utover når 

de begynner med selve tunellen. Massene fra tunellen blir finere masser. Det som 

sprenges utenfor tunellinnslaget vil være grovere masser.

o Hva med Hansen-kaia og de andre falleferdige kaiene i området?

o Troms fylkeskommune har vernet dem. Statens Vegvesen ønsker å fjerne dem.

o Blir Felleskjøpet og fiskemottaket flyttet?

o Nei. Det er større ting som det er meningen å flytte til Hjellnes. Blant annet ønsker 

Statskog å få skipe ut tømmer fra tynning i Reisadalen om noen år. Da må de ha 

tilgang på dypvannskai og lagringsplass for tømmeret i nærheten av kai.

 AS takker for oppmøtet og vel hjem.

Møtet avsluttet cirka kl 19:20



Hanne Henriksen

referent
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NordreisaKommune
Postmottak
N-9151Storslett

Innspilltil kommuneplanensarealdelfraTømmernesGårds-ognaturbarnehage.

Vivisertil kommuneplanensarealdelforStorslettSentrumogområdemarkertmed:S123påkartetog
til informasjongittpååpentfolkemøteonsdag28.august2013vedrørendetiltenktbrukavarealerpå
eiendommenmedgnr42bnr1.

Viseri ossnødttil å påpekeatplasseringensomerplanlagtvilkommei veienforetområdesom
vinterstidblirbrukttil rekreasjoni formavvinteraktiviteri sværtstortomfang.Områdetbrukesavoss
sombarnehage,skolerogavbarnefamiliergjennomhelevinterhalvårettil aking,skileikogandre
vinteraktiviteter.Såvidtvi kjennertil erområdetetavdebestegnedeogpopulæretil slikt
rekreasjonsformåli umiddelbarnærhettil Storslettsentrum.
Visombarnehagebenytterdetteområdethvergangvi besøkerSaga.Viharenaldersblandetgruppe
heltnedtil 1årsalder.Ikkeallevårebarnerfysiski standtil å gåpåski.Dermedbenytterviområdettil
akingoglekogså.

At40aktiveskiskytterei NordreisaogelevervedNordTromsvideregåendeskoleskalleggebeslagpå
områdettil brukforskytebanevilettervårmeningværeengalprioriteringi brukenavarealet,og
fremmersåledesikkeallmennhetensbehov.

Viberderforomatkommunentardettemedi sinevurderingerførkommuneplanensarealdelskal
vedtas.

Vennlighilsen

RenateKarlsen

StyrerTømmernesGårds-ognaturbarnehage
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SÅMEDIGGI
SAMETINGET

iol
Nordreisa kommune
Rådmannskontoret
9156 STORSLETT

A.SSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN "01.1J./DERESREF. MIN 0.1..1J/VÅRREF. BEAIVI/DATO

Elina Hakala, +47 78 47 40 24 2010/1848-72 13/3760 - 2 03.09.2013

efina.hakala@samedigglno Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Anmodning om utsettelse av høringsfrist på høring og
offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Vi viser til deres e-post av 30.8.2013 angående høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdel.

Sametinget ber med dette om utsettelse av høringsfristen til og med 14.10.2013.

Dette på grunn av sen utsendelse av høringsforslaget til Sametinget.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

t5------------

Elina Haka a
råddeaddi/rådgiver

alse
fågajodiheaddji/fagleder

•



Britt Jorunn Hansen
Rune Hansen
Sigbjøm Hansen
Kildalveien 75
N-9151 Storslett

Nordreisa Kommune
Postmottak
N-9151 Storslett

Irinspill til kommuneplanens arealdel fra gnr. 42 bnr. 4

Viser til kommuneplanens arealdel for Storslett Sentrum og område markert med: S123 på
kartet og til informasjon gitt på åpent folkemøte onsdag 28. august 2013 vedrørende
tiltenkt bruk av arealer på eiendommen med gnr 42 bnr 1.

Det finnes i dag et etablert skiskytteranlegg på Saga Skistadion, dette ønsker Nordreisa IL
og flytte til en mer egnet lokasjon. Området i kommuneplanens arealdel der dette er
planlagt synes vi strider mot gjeldende regelverk for etablering av skytebaner. Den nye
plasseringen vil medføre at skytebanen flyttes mye nærmere etablert bebyggelse. Følgelig
vil støyproblematikken øke for de som bor på de nærmeste eiendommene. En
skiskytterbane på Saga Skistadion vil bli brukt både på dagtid av elever ved Nordreisa
videregående skole og av idrettslaget på ettermiddagstid, kvelder og i helger når behovet
fer stillhet og rekreasjon er størst. I tillegg kommer en eventuell stevneaktivitet som også
feregår i helgene. Dette vil naturlig nok forringe verdien på de nærmest liggende
eiendommene. Det kan også nevnes at vi ikke er forevist noen støybergninger eller
støykart over den planlagte banen. Vi viser forøvrig til retningslinjer for behandling av støy
i arealplanlegging (T-144212012). Skytebanestøy skal behandles både gjennom
forurensningsloven og plan- og bygningsloven gjennom rundskriv T-2/93, og
retningslinjer for begrensning av støy fra skytebaner behandling etter forurensningsloven
og plan og bygningsloven.

I tillegg ser vi oss nødt til å påpeke at plasseringen som er planlagt vil komme i veien for et
område som vinterstid blir brukt til rekreasjon i form av vinteraktiviter i svært stort omfang.
Området brukes av barnehager, skoler og av barnefamilier gjennom hele vinterhalvåret til
aking, skileik og andre vinteraktiviteter. Så vidt vi kjenner til er området et av de best
egnede og populære til slikt rekreasjonsformål i umiddelbar nærhet til Storslett sentrum.
At 40 aktive skiskyttere i Nordreisa og elever ved Nord Troms videregående skole skal
legge beslag på området til bruk for skytebane vil etter vår mening være en gal prioritering
i bruken av arealet, og fremmer således ikke allmennhetens behov.

Vi viser derfor til gjeldende lover og forskrifter og ber om at Nordreisa Kommune tar
hensyn til dette før kommuneplanens areadel skal vedtas. Dersom det ikke tas hensyn til
våre innspill vil vi se oss nødt å anke saken videre.

S rslett den 3. september 2013

Rune Hansen
81u,atjerk~i, .
Britt Jorunn Hansen



0 SAMEDIGGI
SAMETINGET

Nordreisa kommune
Rådmannskontoret
9156 STORSLETT

ÅMEMEANNUCEADOWSNKSBERANDLER DIN CD.I./DERES REF. MIN I1J.1./1/ÅRREF. BENVI/DATO

Ehria Hakala. +47 78 47 40 24 201011848-72 13/3760 - 2 03.09.2013

ehna.hakalaOsamechggi.no Almmut gp v‘kkhlt oktairuoba/

Oppgis ved henvendelse

Anmodning om utsettelse av høringsfrist på høring og
offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Vi viser til deres e-post av 30.8.2013 angående høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdel.

Sametinget ber med dette om utsettelse av høringsfristen til og med 14.10.2013.

Dette på grunn av sen utsendelse av høringsforslaget til Sametinget.

Elina Haka a
råddeaddi/rådgiver

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

ase
fågajodiheaddjiffagleder

•
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Nordreisa kommune
Postmottak

N-9151 STORSLETT Storslett 6. sept. 2013

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRA GNR 42 BNR 2

Viser til kommuneplanens arealdel for Storslett Sentrum og område markert med: S123
på kartet og til informasjon gitt på åpent folkemøte onsdag 28. august 2013 vedrørende
tiltenkt bruk av arealer på eiendommen med gnr 42 bnr 1.

Det finnes i dag et etablert skiskytteranlegg på Saga Skistadion, dette ønsker Nordreisa
IL og flytte til en mer egnet lokasjon. Området i kommuneplanens arealdel der dette
er planlagt synes vi strider mot gjeldende regelverk for etablering av skytebaner. Den
nye plasseringen vil medføre at skytebanen flyttes mye nærmere etablert bebyggelse.
Følgelig vil støyproblematikken øke for de som bor på de nærmeste eiendommene. En
skiskytterbane på Saga Skistadion vil bli brukt både på dagtid av elever ved Nordreisa
videregående skole og av idrettslaget på ettermiddagstid, kvelder og i helger når behovet
for stillhet og rekreasjon er størst. I tillegg kommer en eventuell stevneaktivitet som
også foregår i helgene. Dette vil naturlig nok forringe verdien på de nærmest liggende
eiendommene. Det kan også nevnes at det ikke er forevist noen støybergninger eller
støykart over den planlagte banen. Vi viser forøvrig til retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Skytebanestøy skal behandles både gjennom
forurensningsloven og plan- og bygningsloven gjennom rundskriv T-2/93, og
retningslinjer for begrensning av støy fra skytebaner behandling etter fomrensningsloven
og plan og bygningsloven.

I tillegg ser vi oss nødt til å påpeke at plasseringen som er planlagt vil komme i veien for et
område som vinterstid blir brukt til rekreasjon i form av vinteraktiviter i svært stort omfang.
Området brukes av barnehager, skoler og av barnefamilier gjennom hele vinterhalvåret
til aking, skileik og andre vinteraktiviteter. Så vidt vi kjenner til er området et av de best
egnede og populære til slikt rekreasjonsformål i umiddelbar nærhet til Storslett sentrum.
At 40 aktive skiskyttere i Nordreisa og elever ved Nord Troms videregående skole skal
legge beslag på området til bruk for skytebane vil etter vår mening være en gal prioritering
i bruken av arealet, og fremmer således ikke allmennhetens behov

Vi viser derfor til gjeldende lover og forskrifter og ber om at Nordreisa Kommune tar hensyn til
dette før kommunplanens arealdel skal vedtas. Dersom det ikke tas hensyn til våre innspill vil vi se
oss nødt til å anke saken vidre.

Med hilsen

Bjørg Lund Nilsen
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Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Målestokk: 1:4000
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FREMTIDIG AREALBEHOV GALSOMELEN AVFALLSANLEGG

Innledning

På Galsomelen er det et avfallsanlegg med deponi, sorteringshall for Optibagavfall, vekt,

gassanlegg og renseanlegg. Deler av området benytter Betongservice for uttak av grus for

betongproduksjon.

Avfallsservice er tildelt enerett for innsamling av husholdningsavfall i Nord —Troms. I tillegg

har selskapet en forretningsdrift hvor vi henter inn næringsavfall i egen region og restavfall til

deponi fra Midt —Troms og Midt —Finnmark. En del av dette er avfall som må deponeres.

Fra og med januar 2013 er det forventet å deponere ca 1000 tonn avfall pr år. Mengden vil

selvsagt kunne endres ut fra aktiviteten i anbudsmarkedet.

Deponidrift er et viktig forretningsområde for Avfallsservice både med hensyn til økonomisk

inntjening og sysselsetting

Dagens deponi ble ferdigstilt i januar 2009 og har ei forventet driftstid på 8 —10 år avhengig

av mengde og type avfall. Det nedlagte deponiet som ble stengt sommeren 2008 benyttes som

rnellomlagring av avfall før det sendes til sluttbehandling.

Deponier i Troms og Finnmark

Det er nå 2 deponier i drift i Troms. Dette er Avfallsservice sitt anlegg på Galsomelen og

Perpetuum sitt deponi i Balsfjord. Det er et deponi i Finnmark som kun benyttes til å dekke

eget behov.

For Avfallsservice vil dette være et viktig forretningsområde i årene som kommer. Det er nå

kun lov å deponere avfall som inneholder maksimalt 10% organisk materiale. Avfallsservice

har dispensasjon fra denne bestemmelsen frem til 1. januar 2013. Fremtidig avfall til deponi

vil i hovedsak være forurensede masser, asbest, aske og glass.

Fremtidig arealbehov

Fremtidig arealbehov vil være knyttet til nytt deponi, oppstillingsplass for biler og containere,

areal for omlasting og administrasjonsbygg. Arealbehovet er skissert på vedlagte kart.

For å kunne utnytte eksisterende infrastruktur så må det nye arealet ligge i tilknytning til

eksisterende anlegg. En flytting av hele eller deler av anlegget er ikke økonomisk forsvarlig.

Galsomelen er et område som er utsatt for mye vind og det vil derfor være ønskelig å utvide

virksomheten i nordlig retning, dvs i området ned mot Høgegga. Det nye området må ligge i

nær tilknytning til eksisterende område.
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Post Nordreisa

Fra: Hanne Vangen
Sendt: 9. september 2013 10:31
Til: Post Nordreisa
Emne: VS: Innspill til 10/1848
Vedlegg: saga. rune hansen mfl.pdf; FREMTIDIG AREALBEHOV GALSOMELEN

AVFALLSANLEGG.docx; Nytt areal Galsomelen-kart.jpg

Se tekst i e-post under

Med vennlig hilsen

Hanne Vangen

Arealplanlegger

Plankontoret
mob: 486055 84

Plankontoret er et samarbeid mellom Kvænarigen. Skjervøy Kåford Stortiord.og

Nordreisa, og har hovedoppgaver knyttet til overordnet planlegging i kommunene.
Kontoret har ved full bemanning om lag 6,5 stillinger.

NORD-TROMSPLANKONTOR

Fra: Hanne Vangen
Sendt: 9. september 2013 10:12
Til: Ellinor Evensen
Emne: Innspill til 10/1848

Hei,

Kan dere legge disse to innspillene i ephorte? PDF.dok er ett innspill. Word+bilde er ett.

Med vennlig hilsen

Hanne Vangen

Arealplanlegger

Plankontoret
mob: 4860 55 84

Plankontoret er et samarbeid mellom Kvænangen. Skjervøy. Kåford Stortord og

Nordreisa. og har hoveloppgaver knyttet til overordnet planleggino i kommunene.
Kontoret har ved full bemanning om lag 6.5 stillinger.

NORD-TROMSPLANKONTOR



Hei!

Viser til e-post datert 29. mai 2013 og takker for henvendelsen. Statskog har ikke sendt inn noen foresp�rsel 
om utvidelse av Svartfosslia hyttefelt p.t. 

I v�rt innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel, datert 13. juni 2008, framg�r det at Svarfosslia (F13) 
b�r videref�res fra gjeldende arealplan.
Arealet avsatt i gjeldende arealplan er p� ca. 470 dekar, og dette arealet �nskes videref�rt i sin helhet, jf. 
oransje areal p� utsnitt fra arealplanen under.

Statskog anser det som form�lstjenlig � utnytte eksisterende areal i kommuneplanens arealdel (F13) f�r 
man tar i bruk ytterligere areal. Likevel har vi f�lgende innspill:

I forbindelse med detaljreguleringen av Svartfosslia har en i planprosessen kommet til at man �nsker �
bruke areal mellom F13 og elva til bl.a. parkeringsplasser og ev. infiltrasjonsanlegg.
Det er enn� ikke tatt beslutning vedr. planavgrensningen til et framtidig hyttefelt i Svartfosslia. Vi foresl�r 
imidlertid at det tas inn et areal mellom F13 og elva i den nye arealplanen jf. r�d markering p� kart under.
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Med vennlig hilsen
Tom-Rune Eliseussen
Seniorkonsulent

tel 909 32 187
www.statskog.no

Fra: Arne Samuelsen [mailto:Arne.Samuelsen@nordreisa.kommune.no] 
Sendt: 29. mai 2013 13:11
Til: Eliseussen Tom-Rune
Emne: Arealplaninnspill - Svartfosslia

Hei!

Viser til ovennevnte sak, - og lurte p� om dere har sendt noen beskrivelse/ foresp�rsel om utvidelse av 
hyttefeltet? - Dette ble tatt opp som egen sak under siste m�te p� Storslett. Vi m� snarest ha en slik 
beskrivelse for � innarbeide det i det p�g�ende arbeidet med arealplanen.

Ta kontakt om det er sp�rsm�l.

Statskog-word-logo 45mm 170 dpi
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Med vennlig hilsen

Arne Samuelsen
Daglig leder
Nord-Troms Plankontor
Mob: 95701264

 Trenger du � skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til � ta vare p� milj�et!

Fra: Eliseussen Tom-Rune [mailto:tom.eliseussen@statskog.no] 
Sendt: 10. april 2013 16:04
Til: 'reidar@klasvoll.no'; 'kyrre@mmlovoll.no'; Hilde Henriksen; Dag Funderud; Arne Samuelsen
Kopi: Arntsen Herbj�rg; Rasmussen K�re
Emne: SV: M�te med NVE

Hei!

Jeg har f�tt tilbakemelding fra NVE i dag. Jeg har v�rt i kontakt med b�de Bjordal i Alta, kontoret i Narvik 
og til slutt ansatte i Trondheim. Deres konklusjon i saken er som f�lger etter � ha vurdert planlagt inntak og 
ledningstrase:

 Reisaelva er et verna vassdrag og dermed er alle sideelver ogs� vernet

 Tiltaket er konsesjonspliktig i og med at man planlegger � ta ut vann hele �ret, samt 

at det ber�rer lavvannf�ringen. 

NVE har ogs� gjort beregning av nedb�rsfeltet med forutsetning  at hver hytte forbruker 1 000 liter i 
d�gnet. Nedb�rsfeltet er beregnet utfra 1 km2 rundt inntaket. 

?I perioder vil tilsiget v�re 0. Dvs. ikke tilstrekkelig for 35 hytter. 

En evt. konsesjonsbehandling  tar n�dvendigvis ikke lang tid. Dette kan ikke sammenlignes med 
behandlingstiden for � f� konsesjon til et vannkraftverket. Det er en annen divisjon. De anbefaler oss �
vurdere tilgjengelig grunnvann i omr�det. Det vil n�dvendigvis ikke kreve konsesjonsbehandling, men tas 
med i behandlingen av reguleringsplanen. I reguleringsplanen m� vi ta med f�lgende opplysninger:

 Opplysninger om vannmengder og forsyning

 Hvordan tiltaket ber�rer vassdraget
 Hvor mye vann som bli igjen i vassdraget

 Hvordan p�virker tiltaket grunnvannsspeilet

 Grunnforekomster
 Det m� ogs� tas h�yde for videre utvikling av omr�det med flere hytter etc. 

Sweco har tidligere vurdert saken og ogs� konkludert med grunnvann.  I behandlingen av reguleringsplanen 
vil NVE vurdere denne informasjon og ta stilling til om tiltaket er s� lite at konsesjonsbehandling er 
un�dvendig. Det er kun grunnvannuttak som kan samordnes med behandlingen av en reguleringsplanen. 
Overflateuttak m� uansett konsesjonsbehandles s�rskilt.  

Plankontoret er et samarbeid mellom Kv�nangen, Skjerv�y, K�fjord, 
Storfjord og Nordreisa, og har hovedoppgaver knyttet til overordnet 
planlegging i kommunene. Kontoret har ved full bemanning om lag 6,5 
stillinger. www.ntplan.no

Logo NT-plankontor-lite
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V�r konklusjon etter at vi har f�tt tilbakemeldingen fra NVE er at vannforsyningen er utfordringen og ikke 
konsesjonsbehandlingstiden. 

Dette til informasjon og vurdering/oppf�lging.  

Mvh
Tom-Rune Eliseussen
Seniorkonsulent

tel 909 32 187
www.statskog.no

Fra: Eliseussen Tom-Rune 

Sendt: 13. mars 2013 13:48
Til: 'reidar@klasvoll.no'; 'kyrre@mmlovoll.no'; 'Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no'; 
'Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no'; 'Arne.Samuelsen@nordreisa.kommune.no'
Kopi: Arntsen Herbj�rg; Rasmussen K�re
Emne: SV: M�te med NVE

Hei!

Jeg har v�rt i kontakt med Andreas Bjordal i NVE. Han ville unders�ke saken og diskutere den n�rmere 
med sine kollegaer i Narvik. Vi f�r tilbakemelding fra han s� snart dette er gjort. Han er for �vrig godt kjent 
i Svartfosslia.

Dette til orientering. 

mvh
Tom-Rune Eliseussen
Seniorkonsulent

tel 909 32 187
www.statskog.no

Fra: Eliseussen Tom-Rune 
Sendt: 27. februar 2013 11:28
Til: reidar@klasvoll.no; kyrre@mmlovoll.no; 'Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no'; 
'Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no'; 'Arne.Samuelsen@nordreisa.kommune.no'
Kopi: Arntsen Herbj�rg; Rasmussen K�re
Emne: M�te med NVE

Hei!

Viser til m�te torsdag 21. februar p� Storslett ang�ende utvikling av Svartfosslia hyttefelt. 

Jeg har v�rt i kontakt med NVE. Andreas Bjordal i Alta er p� ferie og er ikke tilbake p� jobb f�r tirsdag 5. 
mars. Det betyr at planlagt m�te 6. mars blir utsatt. Jeg tar kontakt med Bjordal s� snart han er tilbake og 
gir dere n�rmere tilbakemelding p� evt. nytt m�tetidspunkt.   

Beskrivelse: Beskrivelse: 
Statskog-word-logo 45mm 
170 dpi

Beskrivelse: Beskrivelse: 
Statskog-word-logo 45mm 
170 dpi
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Med vennlig hilsen
Tom-Rune Eliseussen
Seniorkonsulent

tel 909 32 187
www.statskog.no

Beskrivelse: Beskrivelse: 
Statskog-word-logo 45mm 
170 dpi
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"Tf7 NODRE!SAKOMMUNE

201",

NordreisaKommune

Postmottak

9151Storslett

Innspilltil kommuneplanensarealdelfra TømmernesGårds-ognaturbarnehage.

Vi visertil kommuneplanensarealdel3.2 Forslagtil nye områderfor bolig i sentrum.Nr.5

TømmernesA.

TømmernesGårds-ognaturbarnehageønskerikke det foreslåtteboligfeltetTømmernesfelt A.

Dettefordivi er en gårds-ognaturbarnehageog somnavnetsier brukervi mye av naturenog

gårdensomarena.Vi ønskerikke å ha barnehagenmidt i et boligfelt.Haddevi ønsketdet

haddevi takketja til den kommunaletomtasom vi ble tilbudtå kjøpepå Storsletti 2008.Men

vi ønsketå driveen annerledesbarnehageog ville være i landligeomgivelserog derforbygde

vi her i naturskjønneomgivelser.

En annenviktigfaktorfor at vi ikkeønskerdetteboligfelteter den økte trafikkensomfølger

medog sommå gå rett forbi barnehagensamt støyenog eksosenden økte trafikkenvil ha

med seg.Det er pr i dag et hus nedenforbarnehagenog det er mye trafikkallerede,vi tenker

derformedgru på trafikkmengdensomvil følge med 14nye hus.

Vi ønskerogså å beholdeskogenog naturenrundtbarnehagenslik den er i dag medbeitende

dyr,bær og frisk luft. Vi ser også i arealplanenat søkernesier dereseiendommerikkeblir

brukttil noe, mendet medførerikkeriktighetda både Gunnog Finn Eriks eiendommerblir

brukt til beiteav hester og sauer,og det menervi de bør fortsettemed,fordibeite alleredeer

en mangelvareher. Vi i barnehagener megetgladefor å ha hesterog sauerpå beite som

naboer.

Alle somkjennerområdether vet at Tømmerneskan være en ganskeså værutsattplassmed

veldigmye vind spesieltpå vinteren,da er områdether med barnehagenveldiggodt skjermet

av skogenrundt.Dette gir oss sombarnehageen unik mulighetfor veldigmye utetidogsåom

vinterensom alleher nord vet kan væreganskelang. Utetidenog oppleggetrundt det å være

en Gårds-ognaturbarnehageer noe av det foreldrenesom har ungeneher hos oss setterveldig

høyt. Vi meneret boligområdesom det er på planenvil ødeleggemyefor oss sombarnehage

for detmesteav skog rundt vil måttefjernes.

10.08.13



I planener det bemerketat det er utfordringeri forholdtil vann og avløpsamtvannstandi

flomperioden.Konsekvenseneav detteer ogsånoe vi er bekymretfor. Vi har alleredeerfartat

grunnvannetstårhøyt i flomperiodene(grustaketpå Finn Eriks eiendom).

Serpå en annenside i arealplanenat Tømmernesblir omtaltsomboligområde,og ikkeLNF,

slikdet burde.

Disseomstendighetenegjør at vi ønskerat Tømmernesfelt B blir tatt til ny vurdering,her er

det ingendyr sombeiterog områdetgror igjen (deter blitt spurtgrunneierom å leie dettetil

hestebeite,men han sa blanktnei) og farenfor flom/erosjon/isganger den sammei bådefelt A

ogB. Og vi sombarnehageslipperden økte trafikkenmedbarnehagensomfor oss er den

enestesikreveienå ferdespå. Vi ønskerogså selvfølgeligfortgangi planeneom sykkelog

gangstiopphit så vi han gå/sykle/kjøremed hestned mot Storsletttrygt.Vi har ingenbarnå

miste!!

Medvennlighilsen

StyrerRenateKarlsenog Eier TrineStrøm.



Hei
Viser til det nye forslaget. Vi må kjøre en andre gangs høring fordi vi har fått inn flere nye forslag. 
Forslaget ditt vil bli tatt med i andregangs høring. Vi planlegger å ha andre gangs høring klar i begynnelsen 
av november. Målsettingen med planarbeidet er at det skal ferdigbehandles i kommunestyret i mars 
2014.

I forhold til spørsmålet som hva det skal legges ut som, så er vi enig med det du har tegnet ut med at det 
må legges ut som utbyggingsområde for turist. Jeg har finlest veilederen for LNF landbruk pluss og dette 
tiltaket er for omfattende for dette. Det betyr at det må lages en reguleringsplan i etterkant av at 
arealplanen er ferdig.

I forhold til RAMSAR regner jeg med at Fylkesmannens miljøvernavdeling vil si noe om dette i sin 
høringsuttalelse. 

Vennlig hilsen

Dag Funderud
Enhetsleder
Tlf 77 77 07 63
Mob 976 30272

profilstrek_NPKomm_landsby_A4

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no

Beskrivel
se: 
Beskrivel
se: 
Beskrivel Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!

Fra: Geir Lyngsmark [mailto:glyngsmark@hotmail.no] 
Sendt: 16. september 2013 22:06
Til: Dag Funderud
Kopi: reisavannets.kennel@gmail.com
Emne: RE: SV: Båtneslandet - Forslag på Plankonsept. Ornitologi- / fugletittetårn

Hei..

Takk for tilbakemelding. Hvordan behandles innspillet videre? Blir det tatt inn i revidert 
arealplanforslag direkte som presentert? Hvem er det som er det som er kontaktperson vedr. 
"Prosjekt Fuglkikkertår"? Hvor "sensitiv" er Tor Evind Båtnes sin plan i forhold til RAMSAR-
området? Tor-Eivind Båtnes ønsker å få en økt framdrift i sitt utviklingsprosjekt og ønsker en 
avklaring om prosjektet kan realiseres under plan-begrepet  LNFLandbrukPluss eller må det 
planavklaring via reg.plan ?

Mvh Geir 

From: Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no
To: glyngsmark@hotmail.no

samme
3delogo
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Date: Wed, 4 Sep 2013 18:22:21 +0200
Subject: SV: Båtneslandet - Forslag på Plankonsept. Ornitologi- / fugletittetårn

Hei

Innspill mottatt, det er nå lagt på saken

Vennlig hilsen

Dag Funderud
Enhetsleder

samme
3delogo

Tlf 77 77 07 63
Mob 976 30272

profilstrek_NPKomm_landsby_A4

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no

Beskrivel
se: 
Beskrivel
se: 
Beskrivel Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!

Fra: Geir Lyngsmark [mailto:glyngsmark@hotmail.no] 
Sendt: 3. september 2013 13:45
Til: Dag Funderud
Kopi: reisavannets.kennel@gmail.com; Arne Samuelsen
Emne: Båtneslandet - Forslag på Plankonsept. Ornitologi- / fugletittetårn

Hei Dag.

Tor-Eivind Båtnes som eier av gbnr 44/2 ønsker å sende et revidert innspill til arealplanen som er 
på høring.
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Vedlagt er en presentasjon som er å anse som en oppsummering av han visjon for utvikling av sin 
eiendom og gårdsbruk pr dags dato.

Et sentralt element i visjonen er interessen for ornitologien tilknyttet Laidakka som 
våtmarksområde. Vi er innforstått med at området som et RAMSAR -våtmarksområdet medfører 
restriksjoner som kan være i strid med grunneierens utviklingsplan. Men som vi vet er 
ornitologi et fagområde som har stor interesser internasjonalt og kan derfor være et grunnlag for 
næringsutvikling tilknytte Båtneslandet.

Etter samtale med Odd Rudberg er vi orientert om at det fra Fylkeskommunens side 
foreligger plan for fugletittetårn på østlig eller vestlig side av Elva. Det har også vært reflektert 
omkring er informasjonssenter for våtmarksområdet på Laidakka. Kan dette utvikles i tilknytning 
til visjonen for Båtneslandet?
Tore Eivind Båtnes ønsker å få en samhandling mellom dette prosjektet og han plan for et 
reiselivssenter på si eiendom. Som vedlagt presentasjon viser kan både adkomst, parkering og 
hus/bygning for informasjon og opphold samlokaliseres. Er fylkeskommunen / kommunen åpen 
for en slik løsning ?    

Mvh Geir 
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