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Melding om vedtak 
 

 

 
 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/4-10 3781/2015 L12 10.04.2015 

 

Melding om planvedtak: Områderegulering Lunde - Plan ID: 19422014_001 

Kommunestyret vedtok i møte den 26. mars 2015 sak 3/15 områderegulering av Lunde - Plan ID: 

19422014_001. 

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt 

reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. 

 

Kommunestyrets vedtak 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12. 

 

Saksdokumenter 

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg 

og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig på vår internettside: 

http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/. 

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget på tlf. 77 77 07 00 eller e-post 

postmottak@nordreisa.kommune.no.  

 

Erstatning/ innløsning 

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov 

§ 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hanne Henriksen 

Arealplanlegger 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

 

Vedlegg til offentlige myndigheter: 

1 Planbeskrivelse: Områderegulering Lunde - Plan ID: 19422014_001 

2 Planbestemmelser: Områderegulering Lunde - Plan ID: 19422014_001 

3 Plankart: Områderegulering Lunde - Plan ID: 19422014_001 

4 Plankart (SOSI-fil): Områderegulering Lunde - Plan ID: 19422014_001 

 

Likelydende brev sendt til: 

Stig Arne Bratsberg Lønsetbakken 24  MOLDE 

Bernt Magne Bratsberg Gaustadveien 149  OSLO 

Leif R A Einevolls bo v/ Andreas 

Einevoll 

Mellomvegen 2  OLDERDALEN 

Stein Erik Lunde Strandvegen 20  STORSLETT 

Evy Karin Lunde Sejrup Kirsten Flagstads vei 28  FYLLINGSDALEN 

Svein Erik Bratsberg Parkveien 12  TRONDHEIM 

Tim Fredrik Lunde Sandbrekkevegen 27  PARADIS 

Liv Jorunn Jensen Haganjordet 4  RUD 

Tor Gunnar Lunde Storslett  STORSLETT 

Margareth Reiersen Einevoll 7  STORSLETT 

Olaug Alise Skorpen Gamle Dalaveien 445  STORSLETT 

Vibeke Lunde Glimmervegen 2  KROKELVDALEN 

Leif Waldemar Lunde Sonjatunvegen 20  STORSLETT 

Inger-Ann Leirbakk Storslett  STORSLETT 

Anne Marie Heimdal Muoniovegen 7  STORSLETT 

Solveig Einevoll Einevoll 5  STORSLETT 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105  TROMSØ 
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Troms fylkeskommune Postboks 6600 Langnes  TROMSØ 

Samediggi/Sametinget Àvjovârgeaidnu 50  KARASJOK 

Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403  BODØ 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Region Nord 

Kongens gate 14-18  NARVIK 

Nordreisa Sokn Postboks 193  STORSLETT 

Stiftelsen NYBO Flomstadvegen 1  STORSLETT 

Sven Harald Henriksen Mælen 9  STORSLETT 

Kjetil Leirbakk Lundevegen 5  STORSLETT 

 

Kopi til: 

Hegrand Rolf Hugo Lunde 26 9300 FINNSNES 

Hegrand Trond Harald Industriveien 2 9062 FURUFLATEN 

Eide Svein Arne Kirkely 1A 9151 STORSLETT 

Lyngsmark Ingrid Marie Kirkely 1A 9151 STORSLETT 

Gausdal Petter Lauritz Kirkevegen 15 E 9151 STORSLETT 

Henriksen Ingebjørg Kirkevegen 15 A 9151 STORSLETT 

Hermansen Øivind Peder M Kirkevegen 15 F 9151 STORSLETT 

Moe Haldis Kirkevegen 15 D 9151 STORSLETT 

Myrslett Arvid Holger Kirkevegen 15 C 9151 STORSLETT 

Myrslett Ellinor Marion Kirkevegen 15 C 9151 STORSLETT 

Nytrø Kjell Jakobslivegen 98 C 7059 JAKOBSLI 

Storaas Rigmor Kirkevegen 15 E 9151 STORSLETT 

Dalsaune Henie Kirkevegen 11 9151 STORSLETT 

Sætre Tore Kirkevegen 11 9151 STORSLETT 

Henriksen Roar Kirkevegen 8 9151 STORSLETT 

Nilsen Remi-Andre Postboks 177 9156 STORSLETT 

Hallen Oddny Johanne Lundevegen 10 9151 STORSLETT 

Sveen Martin Lundevegen 10 9151 STORSLETT 

Hætta Camilla Myrseth Lundevegen 8 9151 STORSLETT 

Olsen Tommy Lundevegen 8 9151 STORSLETT 

Bjerke Laila Lundevegen 12 9151 STORSLETT 

Bjerke Steinar Gudmund Lundevegen 12 9151 STORSLETT 

Kristiansen Arne Martin Lundevegen 16 9151 STORSLETT 

Johnsen Gunnar Kroken 1 9151 STORSLETT 

Soleng Judith Hansine O Marsvegen 27 9024 TOMASJORD 

Wiik Johannes Kroken 2 9151 STORSLETT 

Andersen Britt Johanne Kroken 7 9151 STORSLETT 

Høgeggvegen 4 AS Postboks 93 1325 LYSAKER 

Enoksen Odd Johan Rotsundveien 888 9153 ROTSUND 

Karlsen Anne-Lise Leil. nr. 7 Mouniovegen 4 9151 STORSLETT 

Mikkelsen Gerd Marie Muoniovegen 4 9151 STORSLETT 

Næss Asbjørg Muoniovegen 4 9151 STORSLETT 

Bergum Anna B B Sonjatunvegen 18 9151 STORSLETT 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Postboks 100 Langnes 9038 TROMSØ 

Blomli Annie Sonjatunvegen 30 E 9151 STORSLETT 

Fossum Ane Sara Holan Sonjatunvegen 30 B 9151 STORSLETT 

Heidenberg Marion Sonjatunvegen 30 H 9151 STORSLETT 

Martinsen Britt Jorunn Sonjatunvegen 30 F 9151 STORSLETT 

Nilssen Håkon Bråstad Moan 59 9151 STORSLETT 
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Gudersen Karina Sonjatunvegen 30 A 9151 STORSLETT 

Rollstad Lillian Rutt Sonjatunvegen 30 G 9151 STORSLETT 

Simonsen May Britt Sonjatunvegen 30 D 9151 STORSLETT 

Båtnes Harald Marinius Sonjatunvegen 28 H 9151 STORSLETT 

Elveskog Sissel Karin Sonjatunvegen 28 F 9151 STORSLETT 

Evensen Ragnhild K Sonjatunvegen 28 C 9151 STORSLETT 

Halvorsen Ragnhild Sonjatunvegen 28 E 9151 STORSLETT 

Jensen Atle Sonjatunvegen 28 G 9151 STORSLETT 

Jensen Ketil Sonjatunvegen 28 B 9151 STORSLETT 

Johansen Ann-Tove Sonjatunvegen 28 A 9151 STORSLETT 

Olaussen Rita Sonjatunvegen 28 D 9151 STORSLETT 

Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 

Henriksen Vidar Karl Lundes veg 14 9151 STORSLETT 

Hauan Åse Marie Høgegga 70 9151 STORSLETT 

Solvang Ola Jon Høgegga 70 9151 STORSLETT 

Olaussen Johanne Marie Sagtindvegen 8 9151 STORSLETT 

Nilsen Tor Martin Høgegga 58 9151 STORSLETT 

Jensen Kjetil Høgegga 60 9151 STORSLETT 

Nilsen Veronica Høgegga 60 9151 STORSLETT 

Mandal Anne Brit Høgegga 74 9151 STORSLETT 

Henriksen Ragnhild V Høgegga 64 9151 STORSLETT 

Bilden Unni Høgegga 62 9151 STORSLETT 

Solvang Ingrid Høgegga 76 9151 STORSLETT 

Lambrinov Evgeny Petrov Høgegga 78 9151 STORSLETT 

Dalvik Tove Iren Frantzen Høgegga 80 9151 STORSLETT 

Gamst Nina Vibeke Høgegga 94 9151 STORSLETT 

Wahlgren Geir Marinius Høgegga 94 9151 STORSLETT 

Digre Per Geir Postboks 6 9152 SØRKJOSEN 

Elveslett Odd Erik Høgegga 86 9151 STORSLETT 

Fjellberg Berit Høgegga 86 9151 STORSLETT 

Stien Berit Irene Høgegga 90 9151 STORSLETT 

Stabell Kaja Høgegga 72 9151 STORSLETT 

Eriksen Mads Holsbø Høgegga 84 9151 STORSLETT 

Eriksen Wenche H Holsbø Høgegga 84 9151 STORSLETT 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/4-6 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 09.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/15 Nordreisa driftsutvalg 17.2.2015 

3/15 Nordreisa kommunestyre 26.3.2015 

 

Områderegulering Lunde -sluttbehandling 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Plankart 

2 Planbestemmelser 

3 Planbeskrivelse 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  

 

Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12 

 

 

Saksopplysninger 

Områdereguleringen har til hensikt å legge til rette for ny hovedvei til Moan skole, ny 

tilførselsvei til Lundeveien, parkeringsmuligheter for Nordreisa kirke og Moan skole, samt 

trafikkareal og gymsal i tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for 

boligbebyggelse på Lunde, utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og 

tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- og omsorgstjenester. 

 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planforslaget består av plankart og bestemmelser samt planbeskrivelse. 

Planområdet berører en rekke grunneiere. Disse er angitt i tabellen under. 

 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

13/110 Sven Harald Henriksen Mælen 9 9151 Storslett 

14/36, 14/64, 

14/138, 15/127, 

15/160 og 52/117 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

14/9 og 14/161 Nordreisa sokn Postboks 193 9156 Storslett 

15/153 Stiftelsen Nybo Flomstadvegen 1  9151 Storslett 

52/1 Bernt Magne Bratsberg Gaustadveien 149 0372 Oslo 

52/1 Evy Karin Lunde Sejrup Kristen Flagstads vei 

28 

5146 Fyllingsdalen 

52/1 Andreas Einevoll Mellomvegen 2 9146 Olderdalen 

52/1 Leif Waldemar Lunde Sonjatunvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Margareth Reiersen Einevoll 7 9151 Storslett 

52/1 Olaug Alise Skorpen Gamle Dalaveien 445 9151 Storslett 

52/1 Solveig Einevoll Einevoll 5 9151 Storslett 

52/1 Stein Erik Lunde Strandvegen 20 9151 Storslett 

52/1 Stig Arne Bratsberg Lønsetbakken 24 6421 Molde 

52/1 Svein Erik Bratsberg Parkveien 12 7030 Trondheim 

52/1 Tim Fredrik Lunde Sandbrekkevegen 27 5231 Paradis 

52/1 Vibeke Lunde Glimmervegen 2 9022 Krokelvdalen 
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52/1 og 52/104 Inger-Ann Leirbakk Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/104 Liv Jorunn Jensen Haganjordet 4 1351 Rud 

52/1 og 52/104 Tor Gunnar Lunde Storslett 9151 Storslett 

52/1 og 52/3 Anne Marie Lunde 

Heimdal 

Muoniovegen 7 9151 Storslett 

52/12 Kjetil Leirbakk Lundevegen 5 9151 Storslett 

 

Merknader til begrenset annen gangs høring og offentlig ettersyn 

Etter å ha endreformål på tidligere LL 1 til BFS 1 sendte Nordreisa kommune planen ut på en 

begrenset annen gangs høring til berørte offentlige myndigheter, Fylkesmannen i Troms, den 1. 

oktober 2014. Høringsfrist ble satt til den 8. oktober 2014. 

 

Fylkesmannen i Troms (1.10.2014) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser eller merknader til de foreslåtte endringene for 

områdereguleringen for Lunde i Nordreisa kommune. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. 

 

Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 

Planforslaget til områderegulering ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn til grunneiere og 

berørte offentlige etater den 2.7.2014. Høringen ble også annonsert i avisene Nordlys og Framtid 

i Nord, og lagt ut på kommunens hjemmesider og på servicetorget på Rådhuset. 

Høringsfristen var satt til den 1. september 2014. 

 

Per 5.september 2014 hadde det kommet inn fire (4) høringsuttalelser. 

Sammendrag av alle innspillene samt kommunens vurdering av de enkelte finner du under. 

 

Statens Vegvesen Region Nord (19.8.2014) 

SAA 1-7 vil være viktige snarveg-forbindelser for gående og syklende som bidrar til å gi området 

gode kvaliteter. Det stilles spørsmål til hvilke krav som stilles til standard og opparbeidelse av 

disse traseene, dekkelegging og krav til drift vintertid. Det er viktig ved planlegging av ny 

hovedveg til Moan skole at man også ivaretar gode forhold og ta høyde for ferdsel av myke 

trafikanter langs denne, selv om den eksisterende Lundevegen skal fungere som en tilførselsveg i 

kombinasjon med gang- og sykkelveg. 

Det er i dag etablert gang- og sykkelveg på vestsiden av den kommunale vegen Muoniovegen. 

Statens vegvesen råder til at det tilrettelegges for et trygt krysningspunkt fra planområdet til 

gang- og sykkelvegen på vestsiden av Muoniovegen. 

I reguleringsbestemmelsene til planen er det i § 2.2.1 stilt krav om bebyggelsesplan for områdene 

BAT1 og BAT2. Bebyggelsesplan er en plantype som forekommer i plan- og bygningsloven av 

1985. I ny plan- og bygningslov av 2009 er bebyggelsesplan erstattet av reguleringsplan med 

detaljregulering. Statens vegvesen anmoder derfor om at det for delområdene BAT1 og BAT2 

stilles krav om detaljregulering, på lik linje som for delområdene BKS1 og BKS2. 

 

Kommunens kommentarer 

Statens vegvesens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. 

 

Fylkesmannen i Troms (1.9.2014) 
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Fylkesmannen fremmer ingen innsigelser til områdereguleringsplan for Lunde. 

Fylkesmannen fremmer en merknad: 

Vi anbefaler kommunen å sette krav om overdekt sykkelparkering for arealer avsatt til offentlig 

eller privat tjenesteyting. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkesmannens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt inn 

i planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

 

Troms fylkeskommune 

Troms fylkeskommune (TFK) har ingen merknader til hovedgrepet i planen og viser til 

fylkeskommunens innspill til varslinga, datert 20.06.2014. TFK mener områdeplanen i hovedsak 

har hensyntatt deres innspill, flere av temaene må også følges opp på neste plannivå for de 

områdene som har krav om detaljregulering. 

Begrepet «bebyggelsesplan» eksisterer ikke i gjeldende plan- og bygningslov. Bestemmelse nr. 

2.2.1 må endres i tråd med bestemmelsen i pkt. 2.1.3 Krav til detaljregulering. 

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og TFK vurderer det 

heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. 

TFK har videre følgende faglige råd: 

Planen legger godt til rette for gange og sykling, og sykkelparkering kunne med fordel vært 

nevnt eksplisitt under bestemmelsenes pkt. 3.3. Plankartet har noe lav lesbarhet, spesielt i 

trafikkarealet lengst vest, og kan med fordel ryddes litt for å unngå misforståelser. Grense 

mellom SV 6 og SV 4 framgår heller ikke. 

 

Kommunens kommentarer 

Fylkeskommunens kommentarer er tatt til etterretning. Krav om bebyggelsesplaner er tatt ut av 

planen og erstattet med krav om detaljregulering. Krav om overdekt sykkelparkering er tatt inn i 

planbestemmelsene for arealer avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

Kommunen er klar over at kart i pdf ved utskrift kan være dårlig lesbart, spesielt i planområdet 

vestre del. Vedtatt plan vil gjøres tilgjengelig digitalt på kommunens kartløsning, noe som vil gi 

en langt bedre lesbarhet. 

 

Moan Skole (Udatert. Mottatt 28.8.2014) 

Moan skole er blitt utvidet i 2 omganger, noe som har ført til at skolens uteområdet er minket og 

flere lekeapparat er tatt bort. Skolens uteområde er også slitt, og i løpet av skoleåret må deler av 

uteområdet stenges pga. vann. Elevers aktivitet må også begrenses pga. plassmangel. 

I forbindelse med den nye reguleringsplanen er det et ønske om utvidelse av skolens uteområde. 

Det sees av planen at dette er tenkt, men skolen ønsker en større utvidelse. Dvs. en ekstra bit fra 

den tenkte parkeringen. 

Utvidelsen er ønsket for å legge til rette for sykkelløype og sykkelparkering, kombinert med 

skiløype. Denne legges ytterst i skolens uteområde for å unngå kollisjon med annen lek. I tillegg 

er det ønske om tallek og paradis som kan brukes til både lek og undervisning. Vi ser mulighet til 

å få dette til på det nye asfalterte uteområdet. 

 

Kommunens kommentarer 

Skolens ønske ble ivaretatt allerede før planen ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Representanter for skolen ble informert om planen i planprosessen før høring og de kom allerede 

da med sine synspunkter og ønske om økt uteareal. Kommunen justerte derfor arealene i forkant 

av politisk behandling og senere høring. Det justerte arealet samsvarer med skolens 

høringsinnspill. 
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Møte 

I løpet av høringsperioden har det blitt avholdt et eget møte med alle berørte grunneiere. 

 

Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Alle grunneiere, naboer og andre berørte parter fikk tilsendt varsel om oppstart per brev datert 

15. mai 2014. Innspillsfristen for planforslagets varsel om oppstart var satt til 20. juni 2014. 

Per 20. juni hadde det kommet inn to skriftlige innspill til varsel om oppstart. 

I løpet av innspillsperioden har en av grunneierne kommet med et muntlig ønske om å endre 

navn på planen fra «Områderegulering Lundejordet» til «Områderegulering Lunde». Dette 

ønsket har kommunen imøtekommet. 

Skriftlige innspill finner du et sammendrag, samt kommunens vurdering, av disse under. 

 

Statens vegvesen (18. juni 14) 

Statens vegvesen (SVV) har følgende kommentarer: 

Planområdet er ikke direkte tilknyttet riks- eller fylkesvegnettet. Eventuelle trafikale 

konsekvenser påvirker derfor i hovedsak det kommunale vegnettet som kommunen selv er 

forvalter av. Statens vegvesen har med dette ingen negative innsigelser til detaljreguleringen, 

men påminner like fullt om noen nyttige momenter knyttet til planleggingen, dette spesifikt i 

forhold til frisikt, adkomst ved Sonjatunvegen, henvisning til vegnormal, ivaretagelse av 

«snarveier», sykkelparkering og universell utforming. 

• Angående adkomst påpeker Statens vegvesen at dersom adkomst skal knyttes til Sonjatunvegen 

ved GBR 52/117. så vil denne adkomsten være relativt smal med hensyn på eksisterende 

veibredde og det må fremkomme om denne skal være kjørbar og/ eller for gang- og sykkelveg. 

Dersom økt trafikk på Sonjatunvegen vil man anbefale at denne vegen blir med innenfor 

områdereguleringen. 

• Vegareal rådes til å planlegges i henhold til Statens vegvesens vegnormal N100, og frisikt bør 

reguleres inn på plankart. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til myk- trafikanter og påpeker at «snarveier» og 

gangsystem må tas hensyn til. 

• Tilstrekkelig sykkelparkering ved Moan skole bør fremkomme av planen. 

• Statens vegvesen minner om hensynet til universell utforming bør fremkomme i 

områdereguleringens bestemmelser, og viser med dette til håndbok V129 «universell utforming 

av veger og gater». 

 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at vegvesenets faglige innspill er tatt til etterretning og minner om at mange 

momenter knyttet til infrastrukturen rundt den spesifikke områdereguleringen anses å være 

viktige, men ikke nødvendigvis på det nåværende tidspunkt. Frisiktlinjene skal eksempelvis ikke 

fastsettes på dette tidspunkt, men skal detaljert fremtre i de ulike enkeltprosjektene etterfulgt av 

områdereguleringen. Vegnormal N100 vil bli brukt i henhold til planlegging og utbygging. 

Kommunen planlegger adkomst til planområdet via Muoniovegen og ny vei fra denne til Moan 

skole. Sonjatunvegen vil ikke får økt belastning slik vi ser det per i dag og vil i fremtiden fortsatt 

fremstå som i dag. Over GBR 52/117 er det tenkt lagt en teknisk trasé. Oppå denne kan det 

anlegges gang/sykkelsti, men det vil ikke være åpent for motorferdsel. Eksisterende stier 

innenfor planområdet er i stor grad ivaretatt gjennom planforslaget, for eksempel langs 

eksisterende bekk. 

Kommunen mener at vår nye veiløsning vil gi en god, helhetlig trafikal løsning for alle 

trafikantgrupper. 
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Sykkelparkering ivaretas i den videre planleggingen, og tas med når parkeringsplassen i 

tilknytning til Moan skole bygges. Videre vil sykkelparkeringer inngå i detaljregulering av de 

områdene som krever dette. 

Det legges for øvrig vekt på at de nye områdene gjøres tilgjengelig for så mange som mulig, 

hvorpå prinsippet om at alle skal kunne delta på like vilkår legges som premiss i arbeidet. Dette 

blir også etterfulgt jamfør områdereguleringens bestemmelser. 

Prinsippene for universell utforming ivaretas gjennom krav om detaljregulering og 

bebyggelsesplaner i de respektive arealer der dette er nødvendig. 

Det skal for øvrig fortsatt kunne være mulig å benytte eksisterende overgang for syklende og 

gående fra sentrum, over Muoniovegen til Lundevegen som trygg forbindelse til Kirkebakken 

barnehage- og menighetshus. 

 

Fylkesmannen i Troms (18. juni 14) 

Fylkesmannen i Troms har følgende kommentarer: 

Fylkesmannen i Troms har ingen innsigelser til områderegulering og infrastruktur i Nordreisa 

kommune. 

Fylkesmannen i Troms viser likevel til at kommunen har anledning til å stille strengere krav enn 

det TEK 10 til de bygg og anlegg kommunen selv eier eller bygger. Fylkesmannen minner om at 

i henhold til plan- og bygningsloven § 12-7 pkt. 4 og 5 kan kommunen nedfelle bestemmelser om 

krav til kvalitet og utforming knyttet til funksjonskrav. 

Videre ønsker fylkesmannen at Nordreisa kommune gjennomfører en tilfredsstillende risiko- og 

sårbarhetsanalyse for tiltenkte områderegulering. Det vises i denne sammenheng til Plan- og 

bygningslovens § 4-3, hvorpå man for øvrig minner om DSB`s veileder nr.10 om 

«samfunnssikkerhet i arealplanlegging» og norsk standard NS-5814. 

For øvrig minner fylkesmannen om at det skal innarbeides vurderinger knyttet til behov og 

utarbeidelse av avbøtende tiltak i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen må som 

minimum kunne si noe om de ulike temaene områdereguleringen ombefatter, vurderinger og 

utredninger av temaer og utforming av avbøtende tiltak. 

 

Kommunens kommentarer 

Vår vurdering er at Nordreisa kommune vil imøtekomme fylkesmannens merknader. 

Angående universell utforming vil disse i all hovedsak etterkommes i de enkelte delprosjektene 

innenfor områdereguleringen. I tillegg vil man jamfør Statens vegvesens håndbok V 129 i første 

rekke ivareta universell utforming knyttet til veg og infrastruktur, og viser for øvrig til at 

universell utforming er tatt til etterretning jamfør områdereguleringens bestemmelser og 

planbeskrivelse. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet er utført i samsvar med Miljøverndepartementets 

veileder for reguleringsplaner (T-1490) og dekker temaer som bl.a. rasfare, flomfare, 

ekstremvær, støy, forurensning, beredskap og ulykkesrisiko, samt andre relevante ROS-temaer. 

ROS-analysen fremkommer av planbeskrivelsen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap sin veileder nr.10, samt norsk standard NS-5814 er benyttet under utarbeidelsen av 

planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak er tatt med som et eget tema i planbeskrivelsen, herunder 

vurderinger og detaljer i tilknytning til utforming av avbøtende tiltak. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (18.7.2014) 

(Merk: Innspill fra NVE kom inn til saksbehandler etter at saken var sendt til politisk 

behandling). 

NVE har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan, men om det likevel skulle 

vise seg at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at våre retningslinjer 
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"Flaum- og skredfare i arealplanar” (2/2011) som finnes på våre internettsider www.nve.no blir 

benyttet. 

 

Kommunens kommentarer 

Innspillet er tatt til orientering. 

Risiko- og sårbarhet (ROS): 

Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (Planbeskrivelsen pkt 

4.17). 

I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser 

man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet 

vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til uønskede hendelser. Det er tre faktorer som 

kommer i kategorien mindre farlig/en vissfare. For to av disse ligger det forslag til avbøtende 

tiltak/forbedringer i planen. Faren høyt grunnvann, løses ved at terrenget løftes med tunellmasser 

før utbygging. Trafikksikkerhet forbedres radikalt ved at Mouniovegen stenges for biltrafikk når 

utbyggingen av ny veg er ferdig. For den siste, vindutsatt område er det ikke så mye en kan gjøre. 

Området består av god byggegrunn, da dette er bekreftet ved prøveboring 200 meter lenger sør 

ved Muoniovegen. Det er heller ikke innkommet noen form for innsigelse fra NVE angående det 

omsøkte området. 

 

Økonomi: 

Planforslaget inneholder elementer som tilsier utgifter for Nordreisa kommune. Det planlegges 

her for at Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk 

anlegg og infrastruktur. Kommunen kjøper areal, bygger ut infrastruktur til offentlige formål.  

Vi minner forøvrig om at tiltakshaver innehar opparbeidelseskrav for å få midlertidig 

brukstillatelse/ ferdigattest. Disse er jamfør detaljreguleringens bestemmelser følgende: § 6 

Rekkefølgebestemmelser, jf § 12-7 nr 10 SV 3 og SV 4, skal være etablert før Lundevegen gjøres 

om til gang-/sykkelvei, SGS 3, og stenges for gjennomgående motorferdsel. SV 3-4, SPA 2 og 

SAA 2-7 skal være etablert før BKS 1-2 og BAT 2 kan bebygges. 

 

Vurdering 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for, ivareta og styrke lokalsamfunnet samtidig som 

dette vil kunne ha en trivselsbringende og utviklende effekt for Nordreisa kommunes befolkning, 

i tråd med overordnet plan. 

Planen legger til rette for at det kan anlegges ny veg til Moan skole, samtidig som skolen vil få 

større areal til uteområde og parkering. Trafikksikkerheten i området vil bedres radikalt ved at 

Mouniovegen gjøres om til gang- og sykkelveg når utbyggingen er ferdig. 

Samtidig vil planen realisere ferdige tomter for rekkehusbebyggelse nært sentrum, noe som det er 

stort behov for. 

På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget, hvorpå planen kan 

legges frem for kommunestyret slik den er utformet ved siste revisjon. 
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