
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 02.02.2010
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til 
postmottak@nordreisa.kommune.no.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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PS 1/10 Referatsak

RS 1/10 Retningslinjer for behovsprøvd feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg

2009/2900

RS 2/10 Dispensasjon for bygging i LNF område ved 
dammen i Kildalen gbr. 1942/29/1

2009/4011

RS 3/10 Fritak for kommunale avgifter 1942/71/10 2009/10293

RS 4/10 Vedr. Utslipptillatelse 1942/78/25. Varsel om 
pålegg om utbedring av avløpsanlegg og varsel 
om opphør av utslippstillatelse

2009/7930

RS 5/10 Midlertidig brukstillatelse leileighet 102, 206, 
207 og 306 - gbr. 1942/15/51

2009/734

RS 6/10 Ferdigattest bygg og fyringaanlegg gbr. 
1942/15/100

2009/4937

RS 7/10 Ferdigattest fjernvarmekulvert Sonjatun -
Storslett skole

2009/4937

RS 8/10 Ferdigattest - riving meieripipe gbr. 47/76 2009/9896

RS 9/10 Valg av entreprenør - Rovdas 3 2009/10306

RS 10/10 Mindre endring av reguleringsplan for 
hytteområde 1942/81/5 på Uløya

2009/4631

RS 11/10 Søknad om konsesjon, eiendom 1942/2/7 2009/9864

RS 12/10 Søknad om konsesjon, eiendom 1942/75/2 2009/8966

RS 13/10 Tilskudd til tynning 2009/9862

RS 14/10 Tilskudd til tynning 2009/9862

RS 15/10 Pålegg om fjerning av gjødsel, eiendom 
1942/22/15

2009/10385

PS 2/10 Vannforsyning Kildalen 2010/146

PS 3/10 Fjernvarme til Rovdas boligfelt 2009/2228

PS 4/10 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
1942/81/19

2009/9474

PS 5/10 Deling av eiendom 1942/44/2 2009/4983

PS 6/10 Deling av eiendom 1942/65/40 2009/5519

PS 7/10 Deling av einedom 1942/22/3 2009/9265

PS 8/10 Deling av eiendom 1942/57/1 i Nordreisa 
kommune

2009/8255
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PS 9/10 Deling av eindom 1942/74/2 2009/4255

PS 10/10 Deling av eiendom 1942/17/2,3 2009/5450

PS 11/10 Deling av eiendom 1942/36/5 2009/6362

PS 12/10 Klage - Deling av eiendom 1942/9/4 og 2 2009/4642

PS 13/10 Klage-Deling av eiendom 1942/49/5 2009/6043
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PS 1/10 Referatsak



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2900 -7

Arkiv: 1942

Saksbehandler:  Olaf E. Nilsen

Dato:                 11.12.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Retningslinjer for behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Henvisning til lovverk:
• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 om brannvesenets oppgaver
• Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 om hyppighet

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune gjennomfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter følgende 
retningslinjer: 

Retningslinjer for feiing
Hver skorstein skal feiies annet hvert år. Hvor det er behov for hyppigere feiing, vil dette bli 
foretatt.

År 2009/2011/2013 osv: Storslett, Moan, Rovdas, Høgegga,
Tømmernes/Kildalen, Reisadalen, Nybo

År 2010/2012/2014 osv: Oksfjord, Straumfjord, Rotsund, Havnes/Vest-Uløya
Hamneidet, Sørkjosen, kommunale bygg med fyringsanlegg

Retningslinjer for tilsyn med fyringsanlegg
Det gjennomføres tilsyn med hvert fyringsanlegg hvert 4. år. Etter brann eller eksplosjon i eller i 
tilknytning til et fyringsanlegg blir foretatt kontroll av anlegget.

Tilsynene vil skje i følgende rekkefølge:
Storslett, Moan, Rovdas, Høgegga, Tømmernes/Kildalen, Reisadalen, Oksfjord, Straumfjord, 
Rotsund, Havnes/Vest-Uløya, Hamneidet, Sørkjosen
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Saksopplysninger

Det ble gjort et vedtak i driftsutvalget om innføring av behovsprøvd feiing 19.12.2005. Dette 
forutsetter at brannsjefen utarbeider retningslinjer for dette som skal godkjennes av 
driftsutvalget.

Nordreisa kommune har prøvd og delvis klart å gjennomføre årlig feiing. Det skal bli større 
fokus på tilsyn av fyringsanlegg, og dermed må frekvensen på feiing ned.

Det legges opp til at hver skorstein skal feies annet hvert år. Dette baserer seg på feiers 
vurdering i forhold til fyringsmønster og hva som er vanlig i Norge for øvrig.

Retningslinjer for feiing
År 2009/2011/2013 osv: Storslett, Moan, Rovdas, Høgegga,
Tømmernes/Kildalen, Reisadalen, Nybo

År 2010/2012/2014 osv: Oksfjord, Straumfjord, Rotsund, Havnes/Vest-Uløya
Hamneidet, Sørkjosen, kommunale bygg med fyringsanlegg

Samtidig er det ca 100 skorsteiner som har behov for årlig feiing. Disse har vi oversikt over. 

Feiing vil fortrinnsvis foregå i måneden mai til og med oktober. Disse månedene er den mest 
hensiktsmessige tiden å feie i forhold til vær og sikkerhet for feier.

Etter pipebrann og behov for ekstra feiing ellers vil det bli feid uavhengig av årstid.

Retningslinjer for tilsyn med fyringsanlegg
Tilsyn vil foregå fra og med september til og med mars når. Det legges opp til at det 
gjennomføres tilsyn med en frekvens på hvert 4. år. Tilsynene starter 2010.

Tilsynene vil skje i følgende rekkefølge: Storslett, Moan, Rovdas, Høgegga,
Tømmernes/Kildalen, Reisadalen, Oksfjord, Straumfjord, Rotsund, Havnes/Vest-Uløya, 
Hamneidet, Sørkjosen

Informasjon
De siste årene har det vært gjennomført årlig feiing. Dette har gått på bekostning av tilsyn med 
fyringsanlegg. 

Når vi nå legger om til feiing annet hvert år, vil det være behov for god informasjon til 
innbyggerne. Her vil internettsidene til kommunene være viktig. Det vil bli lagt ut informasjon 
om planlagt feiing og tilsyn, råd om fyringsteknikk og annen relevant informasjon. Dette vil 
også være til nytte for servicetorget.

Det vil bli laget en egen brosjyre som skal distribueres til alle bolighus i kommunen hvor feiing 
og tilsyn med fyringsanlegg blir presentert.

Vurdering

De fleste kommuner har etablert behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
Fyringsmønsteret i Nordreisa kommune tilsier at det vil være tilstrekkelig med feiing annet hvert 
år og tilsyn med fyringsanlegget hvert fjerde år.
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Statskog SF
Serviceboks 1016
7809  NAMSOS

Att. Kjetil Bjørklid

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 6/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/4011-5 1286/2010 1942/29/1 13.01.2010

Dispensasjon for bygging i LNF område ved dammen i Kildalen gbr. 
1942/29/1.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis varig dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse om byggeforbud i LNF områder. 

Dispensasjonen gis for oppføring av åpen bu/”grillstue” på ca. 10 m2 for allmenn friluftsformål 
ved innerenden av Kildalsdammen. 

Saksopplysninger: 
Statskog SF – Troms har utpekt Kildalen som ett av sine satsningsområder for tilrettelegging av 
tradisjonelt friluftsliv. Området er lokalisert nær befolkningskonsentrasjonen i Nordreisa og 
inneholder natur- og turkvaliteter for de fleste årstider. Ved at området også innholder et 
kraftverk er det etablert en vegtrace opp til Kildalsdammen, noe som gjør området lett 
tilgjengelig for de fleste.

Tiltaket er i følge Statskog et såkalt lavterskel tiltak, dvs. liten grad av fysisk inngrep, men med 
stor nytteverdi for brukerne.

Søknaden har vært ute på høring hos andre fagmyndigheter. Det er kommet svar fra Reindrifts-
forvaltningen i Vest-Finnmark og Sametinget, de har ingen merknader til tiltaket.

Vurderinger:
Kommunen er positiv til tilrettelegging av områder for friluftsformål og dispenserer fra 
byggeforbudet i LNF området.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  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 hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
tlf.  77 77 07 51

Kopi til:
Statskog SF Troms 9321 MOEN

Internt kopi til: Planlegger 
Rune Benonisen

Side 8



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Arne Moe
Sonjatun vn. 6|
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 258/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/10293-2 43363/2009 21.12.2009

Fritak for kommunale avgifter 1942/71/10

Saksopplysninger: 
Søknad om fritak for kommunale avgifter, registrert 14.12.09

Vurderinger:
Bolig på eiendommen gnr. 71/10 er ubebodd, eier er flyttet.
Boligen er registrert med feieavgift.
Alle boliger i Nordreisa kommune omfattes av kommunens feieordning, som også gjelder tilsyn 
av ildsted.
Bolig som ikke er i bruk kan fritas fra ordningen.

Det søkes også om fritak for renovasjon og slamavgift. Søknaden videresendes 
Avfallsservice AS som er riktig behandlingsinstans for disse avgiftene.

Vedtak:
Bolig på eiendommen gnr. 71/10 fritas for feiing og feiegebyr fra 01.01.2010, da boligen ikke er 
i bruk.
Dersom boligen tas i bruk igjen, plikter eier å melde fra om dette til kommunen.
Søknad om fritak for renovasjon -og slamavgift er oversendt Avfallsservice AS for behandling.

Klageadgang
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Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  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 hilsen

Kari Larsen
sekretær

Kopi: Feier
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 255/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/7930-6 42489/2009 1942/78/25 11.12.2009

Vedr. utslippstillatelse 1942/78/25. Varsel om pålegg om utbedring av 
avløpsanlegg og varsel om opphør av utslippstillatelse

Saksopplysninger: 
Søknad om utslippstillatelse av 19.08.09
Vedtak utslippstillatelse av 22.09.09

Vurderinger:
Nordreisa kommune var den 11.12.09 på befaring på deres avløpsanlegg der det ble registrert 
flere graverende mangler.
Infiltrasjonsrøret består av en drensledning, dette er ikke tillatt. 
Infiltrasjonrøret går ut av infiltrasjonshaugen og rett ut i terrenget, 2m fra en bekk og 1m fra 
naboens brønn.

Vedtaket av 22.09.09 lyder:

1. Utslippstillatelse gis for eksisterende bolig på eiendommen 78/25.
2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer
for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med
vannforsyningsanlegg.
4. Lyngen rør AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt,
faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et
varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere
anlegget
7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført.
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Anlegget er ikke bygget i samsvar med retningslinjer for utforming og drift.
Anlegget er plassert i konflikt med vannforsyningsanlegg.
Nordreisa Kommune har ikke mottatt varsel før anlegget ble lukket.
Ferdigattest/kontrollerklæring er ikke mottatt.

Vedtak:

Lyngen rør v/ Lars Berg som er ansvarlig for anlegget får frist inntil 31.12.09 å utbedre anlegget.
Er ikke feil og mangler utbedret innen nevnte frist opphører utslippstillatelsen.
Jfr. Forurensningsloven §7 første og andre ledd samt § 18 første ledd.

Om avløpsanlegget er i drift og ikke er utbedret innen fristen varsles det om tvangsmulkt 
eventuelt utbedring av anlegg for ansvarliges regning.
Jfr. Forurensningsloven §73 og §74.

Før jordrenseanlegget lukkes etter utbedring og legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen 
gis et varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere
Anlegget.

Klageadgang
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.
Lovhjemmel: Forurensningsforskriften
Klageadgang: Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding
om vedtak. Du kan få flere opplysninger om klagerett ved å kontakte oss.

Med hilsen

Ron Victor Olsen
Avd.ing

Kopi til:
Knut Gamst Rovdas 3 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 2/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/734-42 162/2010 1942/15/51 05.01.2010

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 99

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Byggested: Elveland Boligpark, Sentrum 1, Gnr/Bnr: 15/51
Tiltakshaver: Elveland Boligpark AS Adresse: Postboks 3315, 

«POSTNR»  «POSTSTED»

Ansvarlig søker: Voll Arkitekter AS Adresse: Kjøpmannsgt. 40, 
7011 TRONDHEIM

Tiltakets art: Kombinert forretnings og
boligblokk i 4 etg.

Bruksareal: 3468 m²

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 pkt. 2 gis midlertidig brukstillatelse for leilighetene 
102, 206, 207 og 306 i henhold til anmodning datert 15.12.2009 fra ansvarlig 
søker.«REFDATO»

Saksutredning:
I mottatt dokumentasjon er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at kontrollen 
ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse, jf. §§ 33 og 34 i 
forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.

Gjenstående arbeider:
- Gjenstående arbeider skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning om 

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.
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- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 
opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført av ansvarlige 
kontrollerende foretak, jf forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 34 nr 1.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/734.

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  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 hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Voll Arkitekter AS Kjøpmannsgt. 40 7011 TRONDHEIM
Elveland Boligpark AS Postb. 3315 9275 TROMSØ

Kopi til:
Tromsø Entreprenør AS Postb. 3315 9275 TROMSØ
Rørleggermester Reidar Skagseth AS Evjenveien 134 9024 TOMASJORD
Honeywell Life Safety AS Postb. 3640 9278 TROMSØ
JB Elektro A/S Hovedveien 6 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/4937-16 42290/2009 1942/15/100 10.12.2009

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 99 nr. 1

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
251/09 Delegert utvalg drift

Byggested: Ved Sonjatun Gnr/Bnr: 15/100
Tiltakshaver: Nord-Troms Bioenergi AS 

v/Torstein Nygård
Adresse: Hansabakken 1, 9151

Storslett
Ansvarlig søker: Betongservice AS Adresse: Industrivegen 24, 

9152 Sørkjosen
Tiltakets art: Nytt anlegg – bygg og bio-

fyringsanlegg
Bruksareal:

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding mottatt
2.12.2009 fra ansvarlig søker på bygning og biofyringsanlegg oppført på angitte eiendom.

Saksframlegg:
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/4937.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
BYGGtorget Betongservice AS Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN
Nord-Troms Bioenergi AS  
v/Torstein Nygård

Hansabakken 1 9151 STORSLETT

Kopi til:
Siv. ing.  Pål Pettersen Kirkebakken 11 9550 ØKSFJORD
Swebo Bioenergy AB Bulerleden 7 961671 Boden, Sverige
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/4937-18 42336/2009 1942/15/100 10.12.2009

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 99 nr. 1

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
252/09 Delegert utvalg drift

Byggested: Storslett sentrum – strekning 
Sonjatun – Storslett skole

Gnr/Bnr:

Tiltakshaver: Nord-Troms Bioenergi AS 
v/Torstein Nygård

Adresse: Hansabakken 1,
9151 STORSLETT

Ansvarlig søker: Siv. ing.  Pål Pettersen Adresse: Kirkebakken 11,
9550 ØKSFJORD

Tiltakets art: Nytt anlegg - fjervarmekulvert Bruksareal:
Byggetillatelse: Sak del. vedtak 92/09 Dato: 30.06.2009

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
7.12.2009 fra ansvarlig søker på fjernvarmekulvert.

Saksframlegg:
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/4937.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Siv. ing.  Pål Pettersen Kirkebakken 11 9550 ØKSFJORD
Nord-Troms Bioenergi AS Hansabakken 1 9151 STORSLETT

Kopi til:
Varmeteknikk AS Brobekkveien 101 0582 OSLO
Jowa Maskin AS Kildal 9151 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/9896-4 42383/2009 1942/47/76 11.12.2009

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 99 nr. 1

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
253/09 Delegert utvalg drift

Byggested: Meieriveien 20 Gnr/Bnr: 47/76
Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Sentrum 17,  9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Klasvoll Maskinstasjon AS Adresse: Hovedvn. 62, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art: Riving av industripipe Bruksareal:

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
8.12.2009 fra ansvarlig søker på riving av ”meieripipa”.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/9896.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Tilsvarende brev sendt til:
Klasvoll Maskinstasjon AS Hovedvn. 62 9152 SØRKJOSEN
Nordreisa kommune Postb. 174 9156 STORSLETT
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Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg kommunestyret - nr. 80/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/10306-2 42858/2009 L81 15.12.2009

Valg av entreprenør - Rovdas 3

Saksopplysninger: 
Anbudsgrunnlag, datert 26.10.09
Referat fra anbudsbefaring 05.11.09
Anbud nr 1 – Destia Norge AS
Anbud nr 2 – Klasvoll Maskinstasjon AS
Anbud nr 3 – Roy Yngve Thomassen AS
Anbud nr 4 – Tormod Kristensen Maskin AS
Anbud nr 5 – Eriksen Maskin
Anbud nr 6 – Pedersen Maskin AS
Anbud nr 7 – Alta Graving og Transport
Anbud nr 8 – Kåre K Kristensen AS
Gjennomgang av anbud datert 27.11.09 fra Areal +.

Ved anbudsfristens utløp var det innkommet 8 anbud.

Vurderinger:
Tildelingskriterier er i anbudsgrunnlaget oppgitt til
a. Anbudssum inkl antatt pris på stipulerte regningsarbeider, påslagsprosenter, opsjoner og 
lignende.
b. Eventuelle forbehold (må kunne prissettes)
c. Fremdrift og leveringstid.  I forbindelse med vurdering av tilbudt leveringstid vil det bli lagt til 
kr 30.000,- ekskl mva pr uke i forhold til anbud med kortest tilbydte leveringstid.

Anbyder nr 4 har ikke oppgitt leveringstid og kan derfor ikke vurderes.  Anbudssummen for dette 
tilbudet er så høyt at det uansett ikke vil komme i betraktning i forhold til tildelingskriteriene.
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Anbyder nr 7 har oppgitt byggetid for resterende arbeider utenom byggeområde 7 til sommer 
2011.  For å kunne vurdere anbudet er midtuka i sommermånedene – uke 28/11 – benyttet som 
grunnlag.
Anbyder nr 8 har oppgitt byggetid for resterende arbeider utenom byggeområde 7 til høsten 
2010.  For å kunne vurdere anbudet er midtuka i høstmånedene – uke 41/10 – benyttet som 
grunnlag.

Kontrollregnet anbudssum, tillegg framdrift samt sum inkl framdrift er satt opp i etterfølgende 
tabell.

Anbyder Navn Tilbud eks mva Tillegg framdrift Sum inkl tillegg 
framdrift eks mva

Nr 1 Destia Norge AS Kr. 12.288.796,40 Kr. 330.000,- Kr. 12.618.796,40
Nr 2 Klasvoll Maskinstasjon AS Kr. 13.935.698,- Kr. 0 Kr. 13.935.698,-
Nr 3 Roy Yngve Thomassen AS Kr. 10.851.414,- Kr. 1.260.000,- Kr. 12.111.414,-
Nr 4 Tormod Kristensen Maskin AS Kr. 14.703.406,- - -
Nr 5 Eriksen Maskin AS Kr. 16.410.805,50 Kr. 1.320.000,- Kr. 17.730.805,50
Nr 6 Pedersen Maskin AS Kr. 13.939.624,- Kr. 120.000,- Kr. 14.059.624,-
Nr 7 Alta Graving og Transport Kr. 14.523.242,- Kr. 1.260.000,- Kr. 15.783.242,-
Nr 8 Kåre K. Kristensen AS Kr. 14.123.763,- Kr. 60.000,- Kr. 14.183.763,-

Samlet vurdering av innkomne tilbud opp mot oppgitte tildelingskriterier, viser at tilbud nr 3 er 
mest fordelaktig for kommunen.

Vedtak:
Nordreisa kommune tildeler kontrakten VVA Rovdas 3 til Roy Yngve Thomassen AS.

Klageadgang
Partene har klagerett etter offentlige anskaffelser. Frist er 2 uker regnet fra du mottar melding om vedtak.
Evt. klage sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett.

Med hilsen

Hilde Henriksen
avd.ingeniør

Kopi til:
Roy Jørgensen
Areal + AS (sendes kun på epost)
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Tilsvarende dokument er sendt til:
Destia Norge AS, Postboks 2061, 9507 Alta
Klasvoll Maskinstasjon AS, Hovedveien 62, 9152 Sørkjosen
Roy Yngve Thomassen AS, Bjørkeveien 1, 9515 Alta
Tormod Kristensen Maskin AS, Postboks 1320, 9505 Alta
Eriksen Maskin, Postboks 2210, 9507 Alta
Pedersen Maskin AS, Postboks 2033, 9507 Alta
Alta Graving og Transport, Aspemyra 16, 9517 Alta
Kåre K. Kristensen AS, Storengvn. 30, 9515 Alta
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 257/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2009/4631-17 42910/2009 L12 16.12.2009

Mindre endring av reguleringsplan for hytteområde 1942/81/5 på Uløya

Saksopplysninger: 
Reguleringsplan for hytteområde på 1942/81/5 på Uløya ble vedtatt i kommunestyret i sak 56/09 
i møte den 01.10.2009.

Statens vegvesen meldte innsigelse til planvedtaket på bakgrunn av at merknader til planen sendt 
i høringsprosessen ikke var tatt hensyn til. 

Bakgrunnen for innsigelsen er todelt. For det første har ikke vårt høringssvar til
reguleringsplanen blitt behandlet av Nordreisa kommune. For det andre, og som en
konsekvens av det første forholdet, er våre innspill til planen ikke tatt til følge.

Nordreisa kommune sendte reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn 
28.5.2009. Vårt svar på denne høringen er datert 9.7.2009. Dette dokumentet er registrert 
inn i postlistene til Nordreisa kommune 13.7.2009. Svarfristen på høringen var satt til 
3.8.2009 slik at vårt svar var mottatt godt innenfor fristen.
I vårt svar på høringen trakk vi frem tre forhold som den endelige planen ikke tar hensyn 
til. Disse tre forholdene listes her i sin helhet:

1. Frisiktsoner skal reguleres som eget formål, jf pb1 § 25 nr 6 Spesialområde
frisiktsone.
2. Avkjørsler

Vi reagerer på at reguleringsplanen legger opp til etter vårt anslag hele 21 avkjørsler
hvorav 11 er nye. Alle disse avkjørslene ligger på en strekning på 1 kilometer. Det er
80 km/t fartsgrense på denne strekningen. Det er nær sammenheng mellom antall
avkjørsler på en strekning og ulykkesrisiko. Statens vegvesen ønsker derfor at planen
omarbeides slik at flest mulig parseller knyttes til samleveger med færrest mulig
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atkomster til fylkesvegen.

Stoppsiktlengden for bygging av nye eller utbedring av eksisterende avkjørsler for fv.
357 er 100 meter med 80 km/t fartsgrense. Statens vegvesen har ikke kontrollert 
stoppsikten for avkjørslene som er angitt i planen. Vi velger å avvente en eventuelt
omarbeidet plan før vi gjennomfører slike målinger.

3. Felles parkeringsområder
De to felles parkeringsområder er tegnet inn i direkte tilknytning til fylkesvegen i form
av parkeringslommer. Statens vegvesen ønsker at disse trekkes så langt unna
fylkesvegen at man kan utforme en avkjørsel med standard bredde og svingradius.
Statens vegvesen har nasjonalt sektoransvar for å ivareta trafikksikkerhet og
fremkommelighet. Bakgrunnen for vår innsigelse er at vi oppfatter at denne planen vil gi
dårligere trafikksikkerhet og fremkommelighet langs den aktuelle strekningen av fv. 357.
Vi gjør oppmerksom på at det ble varslet om innsigelse i vårt høringssvar.
Statens vegvesen vil ved behov kunne stille på et møte eller befaring for å diskutere mulige

løsninger.

Det ble gjennomført befaring med repr fra Statens vegvesen, kommunen og tiltakshaver hvor det 
ble drøftet konkrete løsninger som ville imøtekomme vegvesenets innsigelser. Kommunen 
utarbeidet et forslag til endring av plan og sendte dette til uttalelse til berørte myndighet og 
grunneier. 

Vurderinger:
Statens vegvesen sine merknader ble ikke vurdert i saken pga feilregistrering av inngående post. 
Det er oppstått en åpenbar feil i behandlingen av saken. Videre er vegvesenets innsigelser av en 
slik art at det ikke endrer hovedtrekkene i planen og videre at det åpenbart ikke fører til ulemper 
for samfunn og miljø. Vi fant det derfor som naturlig å behandle denne saken som en mindre 
endring jmf PBL § 12-14. Administrasjonen er delegert vedtaksmyndighet i slike saker jmf 
kommunens delegasjonsreglement.

Endringene som er gjennomført;

Planklart: 
Regulering av felles avkjørsel - FA1 til områder F25,F27,F28 og Naust 3
Regulering av felles avkjørsel – FA2 til områder F26 og Naust 4
Regulering av felles avkjørsel – FA3 til områder F6 og F7
Regulering av felles avkjørsel – FA5 til områder F2, F4 og F5
Regulering av felles avkjørsel – FA6 til områder F1, F3 og Naust 1
Flytting/justering av felles avkjørsel F4 og felles parkering FP2
Justering av tomtegrense F12
Regulering av frisiktssoner til alle avkjørsler

Bestemmelser:
2.1 a) ..felles avkjørsler være opparbeidet i henhold til plankartet og utformet etter
krav gitt i vegnormalen.
Punkt 3.8 — Avkjørsler mot fylkesveg utformes i henhold til krav gitt i vegnormalen.
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Vedtak:
I medhold av PBL § 12-14 vedtas følgende endringer i vedtatt reguleringsplan for hytteområde 
på 1942/81/5, Vest – Uløya;

Planklart: 
Regulering av felles avkjørsel - FA1 til områder F25,F27,F28 og Naust 3
Regulering av felles avkjørsel – FA2 til områder F26 og Naust 4
Regulering av felles avkjørsel – FA3 til områder F6 og F7
Regulering av felles avkjørsel – FA5 til områder F2, F4 og F5
Regulering av felles avkjørsel – FA6 til områder F1, F3 og Naust 1
Flytting/justering av felles avkjørsel F4 og felles parkering FP2
Justering av tomtegrense F12
Regulering av frisiktssoner til alle avkjørsler

Bestemmelser:
2.1 a) ..felles avkjørsler være opparbeidet i henhold til plankartet og utformet etter
krav gitt i vegnormalen.
Punkt 3.8 — Avkjørsler mot fylkesveg utformes i henhold til krav gitt i vegnormalen.

Vedtaket er gjort i medhold av Nordreisa kommune sitt delegasjonsreglement.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  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 hilsen

Rune Benonisen
arealplanlegger
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Nancy og Roy Jørgensen
Steinsvik
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 259/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/9864-2 43534/2009 1942/2/7 22.12.2009

Søknad om konsesjon, eiendom 1942/2/7

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Viser til deres søknad om konsesjon på eiendom 2/7 i Nordreisa kommune, mottatt 13.11.09.

Lovhjemmel:
konsesjonsloven § 1, 2 og 9.

Saksopplysninger: 
Søker: Nancy og Roy Jørgensen, Steinsvik, 9151 Storslett
Selger: Steinar Toresen, Storvik, 9151 Storslett

Bakgrunnen for søknaden er at Nancy og Roy Jørgensen ønsker å kjøpe eiendom 2/7 som 
tilleggsjord til eiendom 67/2 i Nordreisa kommune.

Eiendom 2/7 ligger på Myrstad/Storvik om lag 1,6 mil fra E6. I følge gårdskart fra Skog og 
landskap har eiendom 2/7 et totalareal på 12,5 daa. Av dette er 11,4 daa overflatedyrka jord og 
1,1 daa annet areal. Eiendommen ble kjøpt fra staten i 1999 som tilleggsjord, og slått sammen 
med eiendom 1/1 til en driftsenhet. Tidligere i år er eiendom 2/7 blitt fradelt fra eiendom 1/1 for 
å overføres som tilleggsareal til eiendom 67/2.

Arealene på eiendom 2/7 er brukt som beite, men søker ønsker å dyrke opp arealene igjen for 
grovfôrproduksjon. 

Kjøpesummen er oppgitt til kroner 7 500,- noe det er ingen spesiell merknad til.
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Vurderinger:
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes 
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest 
gagnlig for samfunnet om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter 
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å 
avslå.

Eiendom 2/7 er blitt fradelt fra eiendom 1/1 tidligere i år for å være tilleggsareal til eiendom 
67/2. Det er ingen driftsbygning på eiendommen, men vil være positivt som tilleggsareal til et 
bruk i drift.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Nancy og Roy Jørgensen 
konsesjon for erverv av eiendom gnr. 2 bnr. 7 i Nordreisa kommune.

Kjøpesummen aksepteres.

Vi gjør oppmerksom på jordloven § 8 (ny fra 01.07.09) som pålegger alle grunneiere av fulldyrka 
jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite evig driveplikt.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen.  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 hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Vedlegg:
Kart 1:5000 over eiendom 2/7

Kopi til:
Steinar Toresen Storvik 9151 STORSLETT
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Kart over eiendom 2/7 i Nordreisa kommune.
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Bertil Bråstad Nilssen
Dalheim
9153 ROTSUND

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 256/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/8966-4 42804/2009 1942/75/2 15.12.2009

Søknad om konsesjon, eiendom 1942/75/2

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Viser til mottatt søknad om konsesjon på eiendom 75/2 i Nordreisa kommune, mottatt 04.11.09.

Saksopplysninger: 

Søker: Bertil Bråstad Nilssen, Dalheim, 9153 Rotsund.
Overdrager: Torill Simonsen, Ellen Gleditch vei 86, 0987 Oslo.

Bakgrunnen for søknaden er at Bertil Bråstad Nilssen ønsker å kjøpe eiendom 75/2 som 
tilleggsareal til eiendom 76/10.

Eiendom 75/2 ligger i Rotsunddalen. Den er delt i tre parseller. To av parsellene ligger like ved 
driftssenteret på eiendom 76/10, om lag 3 km fra E6. Den tredje parsellen ligger lenger inn i 
dalen. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 75/2 et totalareal på 239,6 daa. Av 
dette er 31,4 daa skog på høy bonitet, 65,3 daa skog på middels bonitet, 48,3 daa uproduktiv 
skog, 93,8 jorddekt fastmark og 0,8 skrinn fastmark.

Eiendommen er en ren utmarkseiendom og har vært brukt til uttak av ved. Søker driver med 
geitmelkproduksjon på eiendom 76/10. Han ønsker å benytte eiendom 75/2 til uttak av ved 
samtidig som han ønsker å benytte arealer til beite. 

Kjøpesummen er oppgitt til kroner 20 000,- noe det er ingen spesiell merknad til.
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Vurderinger:

Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets produksjonsarealer,
og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes formål med ervervet står
sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål eller andre formål. Formålet med
ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest gagnlig for samfunnet om søker får
konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.

Det er ingen bygninger på eiendom 75/2. Dett er en rein utmarkseiendom, og slike eiendommer 
har lett for å bli noe forsømt. Det er da positivt at eiendommen holdes i hevd spesielt til 
beitebruk, men og til uttak av ved.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Bertil Bråstad Nilssen 
konsesjon for erverv av eiendom 75/2 i Nordreisa kommune som tilleggsareal til eiendom 76/10.

I medhold av konsesjonsloven § 11 settes følgende vilkår:

• Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen.  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 hilsen

Julie Heidenberg
jordbrukssjef

Kopi til:
Toril Simonsen Ellen Gleditch vei 86 0987 OSLO
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Ole Isak Solbakken
Oksfjordhamn
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 249/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/9862-5 41887/2009 223 08.12.2009

Tilskudd til tynning

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger inntil kr 24.400- i engangstilskudd til manuell tynning.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Fristen 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.

Saksutredning:
Søker:
Gnr/ bnr: 60/6
Navn: Ole Isak Solbakken 
Adr: Oksfjord, Storslett

Entreprenør: 
Arbeidet er utført av entreprenør Ivar Heggelund, Rotsund, 9153 Rotsund og tilskuddet skal utbetales til
han.  

Viser til søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Det søkes om midler til 
manuell tynning.

Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:
”Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket gitt av Landbruksdepartementet 
04.02.04
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Tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket - Nordreisa, behandla i Driftsutvalgets sak 24/04 

Målet med søknaden er å stimulere til økt kvalitetsskog og å øke verdien av skogarealene 
gjennom aktiv skogskjøtsel
”Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket åpner for at tilskudd kan gis til 
skogkultur for å utvikle kvalitetsskog.

Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som tiltaket 
faller inn under.

Beregning av tilskudd:
Manuell tynning i bjørkeskog 

Tynning 61 dekar * 400 kr/da = 24.400 kr

Kontroll
Kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i 
denne forbindelse. 

Tilbakemelding
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskudd. 

Med hilsen

Dag Funderud
enhetsleder

Kopi til:
Ivar Heggelund Rotsund 9153 ROTSUND
Fylkesmannen i Troms Landbruksavdelinga, seksjon skogbruk 9325 BARDUFOSS
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Pål Halvor Bjerkli
Straumfjordnes
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 248/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/9862-3 41710/2009 223 07.12.2009

Tilskudd til tynning

Vedtak:
Nordreisa kommune innvilger inntil kr 16.000- i engangstilskudd til manuell tynning.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Fristen 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.

Saksutredning:
Søker:
Gnr/ bnr: 65/34
Navn: Pål Halvor Bjerkli 
Adr: Bjerkli gård, 9151 Storslett

Viser til søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Det søkes om midler til 
manuell tynning.

Nordreisa kommune har behandlet søknaden i henhold til:
”Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket gitt av Landbruksdepartementet 
04.02.04
Tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket - Nordreisa, behandla i Driftsutvalgets sak 24/04 

Målet med søknaden er å stimulere til økt kvalitetsskog og å øke verdien av skogarealene 
gjennom aktiv skogskjøtsel
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”Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket åpner for at tilskudd kan gis til 
skogkultur for å utvikle kvalitetsskog.

Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som tiltaket 
faller inn under.

Beregning av tilskudd:
Manuell tynning i bjørkeskog

Tynning 40 dekar x 400 kr /daa = 16.000 kr

Kontroll
Kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i 
denne forbindelse. 

Tilbakemelding
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskudd. 

Med hilsen

Dag Funderud
enhetsleder

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms Landbruksavdelinga, seksjon skogbruk 9325 BARDUFOSS
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

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

www.nordreisa.kommune.no

Frank-Johan Rundhaug
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg drift - nr. 261/09

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/10385-2 43631/2009 1942/22/15 22.12.2009

Pålegg om fjerning av gjødsel, eiendom 1942/22/15

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Viser til befaring av område hvor det var tømt gjødsel på eiendom 22/15 i Nordreisa kommune torsdag 
10.12.09. Befaringen ble foretatt av jordbrukssjefen og grunneier Frank-Johan Rundhaug.

Lovhjemmel:
Forskrift om husdyrgjødsel §§ 1, 3, 9 og 12, med hjemmel i jordloven (L12.05.1995 nr. 23 §§ 3 og 11) og 
forurensningsloven (L13.03.1981 nr. 6 § 9)

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav §§ 1, 18 og 32, med hjemmel i (L12.05.1995 nr. 23 §§ 
3 og 11), forurensningsloven (L13.03.1981 nr. 6 § 9), kommunehelsetjenesteloven (L19.11.1982 nr. 66 § 
4a), matloven (L19.12.2003 nr. 124 §§ 7, 33 og 36), 

Saksopplysninger: 
Eier av eiendom 22/15: Frank-Johan Rundhaug, 9151 Storslett

Den 02.12.09 ble kommunen kontaktet av politibetjent Frank Båtnes via e-post. De var den 19.11.09. blitt 
tipset om mye møkk som var tippet utenfor bakkekanten mot Røyelelva ved snuplassen i Røyelen på 
eiendom 22/15. 

Grunneier Frank-Johan Rundhaug har om lag 50 vinterfôra sauer og 16 hester, samt noen griser og høner 
på eiendom 22/15 i Røyelen. Kommunen, ved jordbrukssjefen, befarte området sammen med grunneier 
den 10.12.09. Grunneier opplyste da at de hadde ryddet et uteområde som var blitt veldig bløtt. Utområdet 
blir benyttet av hester og sauer. De hadde skrapt av overflaten som de definerte som gjørme, men 
hovedsakelig hadde de fjernet mest gamle fôrrester. 

Ut i fra det som ble observert under befaringen ble det av jordbrukssjefen anslått å være i overkant av 100 
m3 som var tømt utfor skråningen mot elva. Store deler av massene var dekt med snø/is, men ut i fra det 
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man så var det hovedsakelig fôrrester. Avstanden til elva var om lag 5 meter, men det ble ikke observert 
noe avrenning på elva.

Vurderinger:
En hver som holder husdyr plikter å følge de forskrifter som er innenfor hvert fagfelt. For handtering av 
husdyrgjødsel er det hovedsakelig Forskrift om husdyrgjødsel og Forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav man må forholde seg til.

I forskrift om husdyrgjødsel § 3. Forbud mot vann- og luftforurensning står det:
”Husdyrgjødsel skal samles opp, lagres og disponeres slik at den ikke føre til forurensing eller fare for 
forurensning, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.”

§ 1. Formål:
”Forskrift om husdyrgjødsel har som formål å hindre forurensning til luft, vassdrag, sjøer, grunnvann, 
fjorder og havområder som følge av husdyrhold, gjennom å sikre at husdyrgjødsel utnyttes best mulig som 
en ressurs for planteproduksjonen.

Videre er det et mål å sikre at husdyrgjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske 
mangfoldet ivaretas.

§ 9. Plassering av anlegg, avstandskrav:
”Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så 
nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningsanlegg at det blir fare for forurensning”. 

Forholdene hos Frank-Johan Rundhaug strider i mot denne forskriften. Det som grunneier definerer som 
leire inneholder mest sannsynlig en god del gjødsel når det har gått dyr på aktuellle uteområdet helt fram 
til det ble ryddet. Gjødsla og gamle fôrrester var tømt utfor en skråning om lag 5 meter fra vassdrag. 
Mellom elva og skråningen kommer det årlig opp grunnvann som følge av høy vannstand i elva. Dette 
vannet vil komme helt inntil gjødsla når vannet begynner å stige til våren.

Det er noe usikkerhet angående hvor stor skade denne mengden gjødsel/fôrrester vil gjøre med elva. Men 
både gjødsla og fôrrestene vil forurense noe. Mesteparten av fôrrestene vil trolig råtne i stede for å 
omdannes når det blir lagret på denne måten, og dermed vil det forurense nesten på lik linje som gjødsla. 
Det er først når gjødsla og isen på elva tiner at de største skadene kan skje. 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav bygger opp under det som står i forskrift om 
husdyrgjødsel. I forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav står det:

§ 1. Formål
”Formålet med denne forskriften er å sikre tilfredsstillende kvalitet på produkter som omfattes av 
forskriften, forebygge forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring 
og bruk av gjødselvarer, mv. av organisk opphav og legge til rette for at disse produkter kan utnyttes som 
en ressurs. Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta 
hensynet til biologisk mangfold”. 

§ 18. Plassering av anlegg og avstandskrav for husdyrgjødsel og avløpsvann:
”Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte 
områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for 
forurensning”.

På denne tiden av året kan man ikke se hvordan biologisk mangfold som er i bakkekanten og nedenfor 
bakkekanten. Derfor kan man ikke si at det vil ta noen skade av gjødsla/fôrrestene som er tømt her.
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Grunneier Frank-Johan Rundhaug har vært samarbeidsvillig i prosessen, og har selv kontaktet kommunen 
i etterkant av befaringen om at han ønsker å rydde opp i feilen som er gjort. Dette ser vi på som positivt 
for saken.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til forskrift om husdyrgjødsel §§ 1. 3, 9 og 12 og forskrift om gjødselvarer mv. 
av organisk opphav §§ 1, 18 og 32 og pålegger Frank-Johan Rundhaug å ta bort gjødsla som er tippet 
utenfor bakkekanten mot Røyelelva ved snuplassen i Røyelen, på eiendom 22/15. Fristen for arbeidet er 
satt til 13.01.10.

I vurderingen er det lagt vekt på at de gjeldene forskriftene ikke er fulgt, og at det er fare for forurensning 
mot vassdrag. 

Det settes følgende vilkår:

• Gjødsla/fôrrestene skal lagres forsvarlig og etter de krav som er skrevet i forskrift om 
husdyrgjødsel.

Videre ønsker vi å opplyse om hva som står i forskrift om husdyrgjødsel 
§ 8. Generelle krav til gjødsellager:
”Gjødsel fra utegarder og pelsdyrhold skal fjernes regelmessig, og minst en gang i året”.

Videre står det i § 10. Krav til ulike lagertyper:
”Gjødsel med mer enn 25 % tørrstoff, og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres direkte på 
bakken. Slike hauger skal skjermes mot overflatevann”.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, Utviklingsavdelinga.  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 hilsen

Julie Heidenberg
Jordbrukssjef

Kopi til:
Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor, Pb 32, 9156 Storslett

 Att. Jim Hansen
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/146 -2

Arkiv: M21

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 15.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Nordreisa kommunestyre

Vannforsyning Kildalen

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Forespørsel om kommunal vannledning fra Strandheim til Sakshaug, Kildal

Rådmannens innstilling

Utbygging av vannledning fra Strandheim til Sakshaug i Kildalen godkjennes med planstart i 
2010.  Tiltakets kostnad på kr 2,5 mill finansieres ved låneopptak og økte vanngebyrer.  
Rådmannen delegeres myndighet til opptak av lån og avgjøre lånevilkår for investeringen.

Saksopplysninger

Fem husstander på Sakshaug i Kildalen ber i brev av 06.01.10 om legging av kommunal 
vannledning fra Strandheim til Sakshaug i Kildalen.  Husstandene forplikter seg til å koble seg 
til vannledningen dersom denne bygges i 2010 – 2011. 
Bakgrunnen for henvendelsen er vannmangel i deler av året samt dårlig vannkvalitet i på det 
vannet de har.  
Henvendelsen ligger vedlagt saken og gir en god beskrivelse av vannsituasjonen i området og de 
konsekvenser den har for helse og eiendom.

Kostnaden for slik utbygging er kostnadsberegnet til kr 2,5 mill. Utbyggingen kan
lånefinansieres og dekkes via gebyrer.  Utbyggingen utgjør en gebyrøkning på kr 115,- pr 
abonnent pr år.
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Vurdering

I området fra Strandheim til Sakshaug er det ca 50 % av husstandene som har bedt om 
kommunalt vann.  I tillegg kan et par tre boliger like ovenfor Sakshaug koble seg på over tid.
Erfaringsmessig vil flere koble seg til kommunalt vann over tid.

Forbedring av vannkvalitet og tilstrekkelig vannmengde til boliger og ikke minst gårdsbruk 
vurderes som en viktig faktor for bosetting og for jordbruk.  

En utbygging vurderes som økonomisk forsvarlig selv om det er lite antall nye abonnenter i 
området.  Til sammenlikning ble utbygging av vannledning for Reisadalen igangsatt noe som 
innebar en gebyrøkning på kr 185,- pr abonnent pr år.  Etter vedtaket og før vannledningen er 
ferdig utbygget, er det 8 abonnenter i tillegg til de 41 som var påmeldt.
Også ut fra samfunnsmessige hensyn vil en slik utbygging kunne forsvares. Områder uten 
tilfredsstillende vannkvalitet og vannmengde er lite attraktive både for nyetablering og for kjøp 
av eksisterende boligmasse.

Området Kålheim/Strandheim – Sakshaug har ikke brannvannsdekning vinterstid.  Etablering av 
et par brannvannsuttak vil være av stor betydning i området, spesielt om vinteren.  Selv ved 
hendelser utenfor området som fysisk dekkes av brannvannsuttaket, vil dette ha betydning da 
brannvesenets tankvogn kan fylles i Kildalen.
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Johnny Rikardsen og Birgitta Davidsen
Tormod og Trine Wahlmann
Fritz og Irene Sakshaug
Børre Sakshaug og Elin Matheussen
Knut og Sissel Skogvold
Kildalen
9151 Storslett

Nordreisa kommune
v/ Hilde Henriksen
9151 Storslett

Henviser til tidligere søknad fra 1999.

SAKSNR.

LØPENR.

Storslett, 06.01.2010

NORDREiSAKOMMUNF
SERV10EKONTORE1-

\CLk4P.P ;1/4 "r)
ARKKODEmzi

FORESPØRSEL OM KOMMUNAL VANNLEDNING FRA STRANDHEIM TIL
SAKSHAUG I KILDALEN.

Nok en gang henstiller vi til Nordreisa kommune om å legge kommunalt vann fram til
Sakshaug slik at beboerne på nevnte strekning kan nyte godt av de samme goder som de fleste
borgere av Nordreisa kommune tar som en selvfølgelighet.

I alle år har vannproblematikken vært sentral i vårt område, og periodevis har vi vært nødt til
å klare oss uten vann. Når vi har vann kan kvaliteten på dette være så som så.

Vi har merket en gradvis forverring av situasjonen de siste 2 årene, og i år står faktisk 7
husstander uten vann. Dette skjer i slutten av Desember, og vi vet at den verste perioden er
fra Januar til Mars. Det vi har å se frem til er 3-4 måneder uten vann.

Kvaliteten på vannet gjør at boliger forringes. Vi har nyetablerte folk som har fått
vaskemaskiner, oppvaskmaskiner ødelagt p.g.a. vannkvaliteten. Fliser i dusj, bad, er preget
av vannet og vil aldri bli skikkelig rene igjen, og det kommer ikke av at de ikke vaskes!!

Det er også en belastning å gå på jobb, og lukte myr etter at en har dusjet. Det luker av
Idærne som vaskes, etc. Som Dere skjønner er det et gjennomgående problem hele veien.

I tillegg takler ikke alle av oss den psykiske belastningen, med å bekymre oss på om vi har
vann i morgen, like godt. Det gjør rett og slett enkelte av oss syke.

Summen av alt dette er at både bo og livskvaliteten forringes, og det synes vi er for galt i
2010. I tillegg er det ikke å legge under en "stor at unge kvier seg for å etablere seg i vårt
område, med tanke på at vi har dårlig vann, kloakk, nett, og tv-forhold. Alle de sistnevnte
punktene kan en til en viss grad leve med, eller finne alternativer for, men uten vann blir
problemstillingene uoverkommelig.

Vi er derfor så frimodige at vi her om et konkret svar fra Nordreisa kommune om de kommer
til å legge kommunalt vann frem til våre husstander i løpet av 2010. Vi er klar over at det kan
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virke som en kort frist, men problemet for oss det gjelder er så stort at vi ikke kan vente på en
langdryg politisk avgjørelse. Skal vi gå en ny vinter i møte må vi simpelthen få et konkret
svar.

Vi viser til søknad i dette brev. Vi har sett på kostnadsoversikten med dagens priser og de
beregnede priser for 2011. Vi er inneforstått med at prisene kan øke noe i forbindelse med en
utbygging til vårt område. Våre forpliktende underskrifter gjelder ut året 2011, men vi ber om
et konkret svar i løpet av våren 2010, på hvorvidt Nordreisa kommune kommer til å legge
kommunalt vann fram til oss.

6Tre su  

for Knut og Sissel Skogvold

for F 'tz og Irene Sakshaug

u-rd

FORPLIKTENDE  AVTALE

for Tormod og Trine Wahlmann

for Johnny Rikardsen og Birgitta Davidsen gnr/bnr

gnr/bnr

for Børre Sakshaug og Elin Matheussen gnr/bnr

f- L--

gnr/bnr

adresse

qi57 ti-62r3
adresse

9/r) SiMS(77

adresse

/51  dcYbr-J-4jr—

adresse

CM51 ,5/6

adresse

Side 42



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2228 -5

Arkiv: L10

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 20.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Fjernvarme til Rovdas boligfelt

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget viser til sak 100/09 og finner etter en helhetlig vurdering å skrinlegge planene for 
fjernvarme på Rovdas III

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 endres reguleringsbestemmelsen i reguleringsplan 
for Rovdas III. Pkt om tilknytningsplikt tas ut

Saksopplysninger

Adm finner det nødvendig å komme tilbake til driftsutvalget med oppdaterte opplysninger.

Status pr 15.01.2010 er at Reguleringsplan er ferdig. Det er gjennomført anbudskonkurranse for 
vei, vann og avløp og tilbyder er antatt. Etter planen skal første del av feltet på Rovdas være 
byggeklart 1.juli 2010. Resten av feltet skal være byggeklart innen 31.12.2010.

Driftsutvalget gjorde i desember 09 vedtak om at kommunen skulle lyse ut anbud på fjernvarme 
for feltet. 
Anlegget på Rovdas vil ha en samlet ytelse på ca 1 MW. Krav til konsesjon er for slike 
fjernvarmeanlegg er en samlet ytelse på over 10 MW. I arbeidet så langt har en derfor ikke vært 
inne på spørsmålet om konsesjon. Vi har også drøftet og vedtatt i planbestemmelsene at det skal 
være tilknytningsplikt for fjernvarme.

I arbeidet med utarbeidig av anbudet nå har vi blitt kjent med at før kommunen kan vedta 
tilknytningsplikt etter Plan- og bygningsloven må det foreligge en godkjent konsesjon etter 
Energiloven. Altså selv om dette kun er et lite anlegg så må det ha konsesjon, hvis det skal 
kreves tilknytningsplikt. En konsesjonssøknad utarbeides normalt av utbygger. I samtale med 
NVE sier de at normal saksbehandlingstid for behandling av en konsesjonssøknad er ca et halvt 
år. Vi har derfor et alvorlig problem i forhold til tida.
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Etter inngåtte anbud skal tomtene være ferdig 1.juli 2010, mens en anbudskonkurranse og en 
konsesjonssøknad for fjernvarme ikke vil være ferdig før utpå høsten. Og først da kan de starte 
med utbygging. 

Vi har i arbeidet med anbudsdokumentene vært i kontakt med flere fjernvarmeutbyggere i Sør 
norge, NVE og Enova. De kommer alle med samme uttalelser om at utbygging av fjernvarme til 
boligfelt er svært dårlig økonomisk. De kalkulerer med mange år før de vil gå med overskudd. 
Økonomien i prosjektet er også ett av de viktige spørsmåla som blir vurdert i 
konsesjonssøknaden, så om de ville få konsesjon er ikke helt opplagt.

Vurdering

Adm har hatt en intern drøfting av denne saken og samlet vil vi anbefale at planene for 
fjernvarme på Rovdas skrinlegges av økonomiske og organisatoriske grunner. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9474 -3

Arkiv: 1942/81/19

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 17.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/81/19

Henvisning til lovverk:
Konsesjonsloven §§ 1, 2, 9 og 11

Vedlegg
1 Kart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger ikke Bjørn Eiendom AS 
konsesjon for erverv av eiendom 81/19 i Nordreisa kommune. Men videre viser Nordreisa 
kommune til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Terje Wiik konsesjon for erverv av 
eiendom 81/19 i Nordreisa kommune.

I vurderingen er det lagt vekt på at det ikke er konkrete planer for overdragelsen av 
eiendommen, og dermed vil det trolig være mest ganglig for samfunnet at eiendommen overdras 
til en enkeltperson.

I medhold av konsesjonsloven § 11 settes følgende vilkår:
• Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen.

Saksopplysninger

Søker: Bjørn Eiendom AS, Postboks 3631, 9278 Tromsø
eller Terje Wiik, Frihetsveien 8, 9007 Tromsø

Overdragere: Arvinger etter Rolf Bjørn og Leif Bjørn:
Åsmund Bjørn, Breivangveien 3, 9010 Tromsø
Kirsten Stabel, Penang, Malaysia
Gunnhild Bjørn, Vestregata 23, 9008 Tromsø
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Øystein Bjørn, Breivangen 3, 9010 Tromsø
Bjarne Bjørn, Øvre Smestadv. 51D, 0378 Oslo

Bakgrunnen for søknaden er ønsker om på nytt å få overført eiendom 81/19 i Nordreisa 
kommune til Bjørn Eiendom AS. Eiendommen var i sin tid med i kjøpskontrakten da Bjørn 
Eiendom overtok Ric. Bjørn AS. Ric. Bjørn AS kjøpte eiendom 81/19 i 1973, men fikk ikke 
innvilget konsesjon. Konsesjon ble gitt til eiere av selskapet Ric. Bjørn AS, Rolf og Leif Bjørn. I 
1986 ble Ric. Bjørn AS solgt til Bjørn-selskapene som senere endret navn til Bjørn Eiendom 
AS. I salgsavtalen inngikk eiendom 81/19. Det ble den gang søkt om konsesjon, men søknaden 
ble ikke innvilget. Likevel ble det praktisert at det var Bjørn Eiendom AS som eide 
eiendommen.

Eiendom 81/19 ligger på vest-Uløy, om lag 5 km fra fergeleiet på Hamnnes. Det er spredt 
bebyggelse i området. De fleste husene står tomme og benyttes som fritidshus. Det er også satt 
opp en del nye fritidsboliger.

Eiendommens totalareal er foreløpig noe uklart. Ved en feil er eiendom 81/19 blitt slått sammen 
med eiendom 81/16. Saken har vært hos Nord-Troms jordskifterett, og ”nye” eiendomsgrenser 
er blitt satt. Arealet nedenfor veien er angitt til ca 21,5 daa. I gamle sakspapir i gårdarkivet 
kommer det fram at det er om lag 12 daa fulldyrka jord på eiendommen. Disse har nok ikke vært 
høstet på mange år. Det har trolig ikke vært landbruksdrift på eiendommen siden 1964.

Det er ingen bolig eller hytte på eiendommen. Formålet med ervervet er å få overført 
eiendommen på Bjørn Eiendom AS som har kjøpt eiendommen for mange år siden. Det er i 
2007 blitt fradelt en hyttetomt fra eiendommen som det er planer om å selge. I tillegg skal det
kanskje settes opp en bedriftshytte etter hvert. Denne opplysningen er kommet fram i 
telefonsamtale med Terje Wiik, daglig leder.

Bjørn Eiendom AS er registrert som aksjeselskap under virksomheten ”Utleie av egen fast 
eiendom”. Terje Wiik er daglig leder i selskapet og har tilholdssted i Tromsø. Selskapet ble 
etablert i 1971.

I søknaden oppgis det at det tidligere er gitt fritak fra boplikt til Bjørn Sigmund Hage, som de
mener bør gjelde for nye eiere også. Det menes også at det ikke er noen driveplikt på 
eiendommen siden det er så mange år siden det var landbruksdrift på den. Videre i søknaden 
opplyses det at dersom Bjørn Eiendom AS ikke innvilges konsesjon vil en be om at konsesjon 
innvilges til Terje Wiik.

Kjøpesummen er satt til kroner 0,- da eiendommen inngikk i kjøpskontrakten av Ric. Bjørn AS.

Vurdering etter konsesjonsloven:

Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet, bl.a for å tilgodese:

1. framtidige generasjoners behov
2. landbruksnæringen
3. behovet for utbyggingsgrunn
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. hensynet til bosettingen
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konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer, 
sies følgende:

Ved avgjørelser av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det til fordel legges særlig vekt på

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnmessig forsvarlig pris i området
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen

Vurdering

Eiendom 81/19 er solgt til Bjørn Eiendom AS for mange år siden. Dette ble gjort uten at 
konsesjon ble innvilget, og derfor er ikke eiendommen tinglyst på selskapet. At eiendommen er 
solgt er ikke et moment som skal tas med i en konsesjonsvurdering. Det er kjøpers ansvar å 
sørge for at en får konsesjon før man kjøper en eiendom.

Det har trolig ikke vært selvstendig drift på eiendommen siden 1964, og det er å anta at jorda 
etter dette har ligget brakk. I henhold til nydyrkingsforskriften er dyrka jord som har ligget 
brakk og unytta i mer enn 30 år, ikke lengre å betrakte som dyrka jord. Dermed vil ikke eier av 
denne eiendommen kunne bli pålagt driveplikt. Selv om det ikke er jordbruksdrift på denne 
eiendommen er det jord som blir høstet på et par av eiendommene i området. Dette blir gjort av 
en gårdbruker i Kåfjord kommune. I tillegg er det Uløya et viktig beiteområde. Det er viktig at 
beiteområder blir bevart.

Etter konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 2 er bosettingshensyn et forhold det skal legges særlig 
vekt på. Det innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldene i det aktuelle 
området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er nedgang eller fare for nedgang i 
folketallet i denne delen av kommunen. For området vest-Uløy er det spredt bebyggelse, hvor de 
fleste husene står tomme og benyttes som fritidshus. I tillegg er det satt opp en del nye 
fritidsboliger. I dette tilfellet skal heller ikke denne konsesjonseiendommen bebos. 

Søker Bjørn Eiendom AS har ingen konkrete planer med eiendommen. De skal kanskje bygge 
en bedriftshytte. I en søknad om konsesjon skal en vurdere hvilke eier- og bruksforhold som er 
mest ganglig for samfunnet. Uten konkrete planer for overdragelse av eiendommen vil det trolig 
være mer ganglig for samfunnet at eiendommen overdras til en enkeltperson. 
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Kart over vest-Uløy
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4983 -9

Arkiv: 1942/44/2

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 29.12.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Deling av eiendom 1942/44/2

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan og Bygningsloven §§ 7, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Kart 1:5000

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av om lag 1 daa areal til fritidsformål på eiendom 44/2 i Nordreisa 
kommune.

Videre gis det ikke hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til deling av om lag 1 daa areal til fritidsformål. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på landbruksmessige hensyn. Den omsøkte parsellen ligger nært 
tunet og dyrka jord på eiendommen. I tillegg vil adkomst til den omsøkte parsellen gå rett 
gjennom tunet. En fradeling av parsellen gjør den fritt omsettelig, og kan dermed føre til 
restriksjoner for landbruket.

Saksopplysninger

Det søkes om fradeling av en ubebygd tomt til fritidsformål på om lag et daa fra eiendom gnr 
44, bnr 2 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 27.04.09.

Søker: Tor Eivind Båtnes, Båtnesveien 18, 9151 Storslett
Erverver: Frank Båtnes, Fossvoll 3, 9152 Sørkjosen
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Eiendommen ligger på vestsiden av Reisaelva, omlag 1 km fra Storslett sentrum. Parsellen som 
søkes fradelt består av lauvskog og grenser til dyrket mark i drift.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 44, bnr 2 et totalareal på 421 daa. Av 
dette er 69 daa fulldyrka jord, 39 daa skog på middels bonitet og 257 daa annen skogmark og 57 
daa annet areal.

Planstatus

Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7. Det er ikke framsatt særlige 
grunner for dispensasjonen.

Plan- og bygningsloven § 7, dispensasjon, sier:
”Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, 
vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i
vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.”

Nabovarsling

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser

Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Sametinget og 
NVE Region Nord. Alle partene har uttalt seg til saken.

NVE Region Nord, datert 11.11.09
Vi viser til høring vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplan for deling av GBnr 
44/2, datert 02.11.2009. Søknaden gjelder fradeling av en ubebygd tomt til fritidsformål ved 
Reisaelva. Området er definert som LNF-område og er allerede en del utbygd. I søknaden vises 
det til PBL85 § 7.

Området er kartlagt med hensyn til flom og vi vil her minne kommunen om at det er 200 års 
flom som er dimensjonerende for bolig og fritidshus i henhold til retningslinjer 1/2008. Jf.
htt ://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202008/Retningslinjer%202008/Retnin 
slinjer%2001-08.pdf?epslanguage=no. I det aktuelle området er det liten forskjell mellom 100 
års flom og 200 års flom så kommunens vurdering er fortsatt aktuell. Området er ved 
flomkartleggingen i Nordreisa avmerka som kjellerfri sone. Flom kan i henhold til kartleggingen 
forekomme i området mellom husene.

Kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at faremomenter er vurdert og 
tatt hensyn til både ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av dele- og byggetillatelser. 
Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for en naturbetinget fare, må kommunen sørge 
for å innhente tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før plan vedtas eller byggetillatelse gis. 
Vi vil minne om at dersom det oppstår skader som følge av en mangelfull planprosses, vil 
kommunen kunne få et økonomisk ansvar for skadene.

Ut fra overstående har NVE ingen merknader til at det gis dispensasjon etter plan- og
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bygningsloven (85) § 7 for fradeling av fritidsboligparsell fra GBnr 44/2.
NVE bistår gjerne med ytterlige informasjon eller veiledning ved behov. Vi ber om å bli 
orientert om kommunens vedtak i saken.

Sametinget, datert 11.11.09
Vi viser til deres brev av 02.11.09

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 
skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, 
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf.
kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Fylkesmannen i Troms, datert 30.11.09
Fylkesmannen i Troms tilrår at søknad om dispensasjon avslås

Nordreisa kommune ber i brev av 2.11.2009 om uttalelse til spørsmålet om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel ved søknad om fradeling av hyttetomt fra eiendommen. Søknad om
deling ble mottatt i kommunen den 27.4.2009.

Eiendommen som søkes delt ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tiltaket
krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette er regulert i Plan og
bygningsloven § 7 hvor det blant annet heter at kommunen kan gi dispensasjon fra arealdelen
i kommuneplanen dersom særlige grunner foreligger. Før det gjøres vedtak skal blant annet
fylkeskommunen og statlig myndighet hvis saksområde blir direkte berørt være gitt mulighet
til å uttale seg. I forhold til landbruksinteressene i et LNF-område er det fylkeslandbruksstyret
i Troms som er statlig myndighet, og som gir uttalelse.

Eiendommene ligger på vestsiden av Reisaelva, om lag 1 km sør for Storslett sentrum.

Eiendommen består i alt av 421 dekar fordelt på 69 dekar fulldyrka jord, 296
dekar skogsmark, resten annen utmark. Eiendommen er i selvstendig drift, og all jord høstes.

Det er søkt om fradeling av et dekar skogsmark til hyttetomt. Parsellen ligger 70 meter fra
tunet på eiendommen, og vil få adkomst gjennom tunet. Den ligger også nært eiendommens
innmark

En hyttetomt plassert så sentralt på eiendommen, inntil og med adkomst gjennom tunet, kan
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føre til drifts og miljømessige ulemper for framtidig landbruksdrift. Parsellen er etter
fradeling fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller til
landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restreksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift.

Fylkeslandbruksstyret i Troms delegerte i møte den 17.11.2009 til Fylkesmannen i Troms å gi
uttalelse vedrørende dispensasjon etter Plan og bygningsloven § 7.

Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet
dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen innvilger dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, vil vi vurdere å påklage avgjørelsen. Vi ber derfor om å få tilsendt
kommunens avgjørelse når denne foreligger

Troms fylkeskommune, datert 15.12.09
Vi viser til brev av 02.11.09.

På parsellen er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsområde.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å
melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere
menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om fradeling.

Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Det bør stilles krav om
utforming som ivaretar hensyn til landskap og omgivelser. Viktige variabler er volum og
form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget.

Faglig vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Driftsbygningen på gården er bygd om til stall hvor søker leier ut stallplasser. I tillegg driver 
søker et hundepensjonat på eiendommen. Eiendommen ligger sentralt med sammenhengende 
arealer med fulldyrka jord. 

Delingen vil ikke svekke eiendommens ressurser vesentlig, men det er uheldig med en fradeling 
så nært gårdstunet og fulldyrka jord. Ved å plassere en hyttetomt så nært og med adkomst 
gjennom tunet, kan det føre til drifts og miljømessige ulemper for framtidig landbruksdrift. 
Parsellen er etter fradeling fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til 
eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restreksjoner på en ellers fullt ut 
forsvarlig drift.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument, eller på annen
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måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet.
Adkomst til den omsøkte tomta vil gå igjennom tunet på gården og via en gårdsvei som går 
nordover til resten av eiendommen. Ved en eventuell fradeling må omsøkte parsell sikres 
adkomst med tinglyst veirett over eiendommen(e) som må krysses etter at den kommunale veien 
er slutt.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. I delingssøknaden oppgis det at det er nødvendig med privat avløpsanlegg. I 
samtale med Teknisk avdeling opplyses det at det må søkes om utslippstillatelse. Ut i fra 
beliggenhet og kjennskap til området ansees det ikke som problematisk å få tillatelsen. Evt. 
bebyggelse kan knytte seg til det kommunale vannledningsnettet.

I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det er ikke det ikke stein- eller 
snøskredfare i området. Den omsøkte tomta er vurdert opp mot flomfare sett i forhold til 100 års 
flom. Illustrasjonen viser at 100 års flommen vil gå i mellom tunet og den omsøkte tomta.

NVE påpeker i sin uttalelse at det er 200 års flom som er dimensjonerende for bolig og 
fritidshus i henhold til retningslinjer. I det aktuelle området er det liten forskjell mellom 100 års 
flom og 200 års flom så kommunens vurdering er fortsatt aktuell. Området er ved 
flomkartleggingen i Nordreisa avmerka som kjellerfri sone. Flom kan i henhold til kartleggingen 
forekomme i området mellom husene.

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. I dette tilfellet vil 
ikke en fradeling føre til større økonomiske konsekvenser for drift på eiendommen. Men det er 
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svært uheldig med fradeling av en parsell til fritidsformål så nært bolighuset, driftsbygningen og 
dyrkajord som det vil bli i dette tilfellet. I tillegg vil adkomst til tomta gå rett gjennom tunet. 

Tomten vil bli fritt omsettelig, noe som kan føre til restriksjoner for landbrukseiendommen og 
den drifta som er i dag. Med de ressursene som er på eiendommen i dag, vil det kunne drives en 
regningsforsvarlig landbruksdrift på eiendommen i framtiden. Det er da viktig å bevare 
eiendommen best mulig. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5519 -8

Arkiv: 1942/65/40

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 07.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Deling av eiendom 1942/65/40

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan og Bygningsloven §§ 7, 17-2, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av om lag 5 daa areal til naustformål på eiendom 65/40 i Nordreisa 
kommune, men godkjenner fradeling av 0,5 daa areal til naustformål på eiendom 65/40 i 
Nordreisa kommune

Videre gis det ikke hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til deling av om lag 5 daa areal til naustformål, men til 0,5 daa areal til naustformål. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en nausttomt på 5 daa er unødvendig stor for å bygge et 
naust på. En så stor nausttomt har uheldige konsekvenser for friluftsinteressene og 
allemannsretten i strandsonen.

Det settes følgende vilkår:
• Det skal tinglyses veirett over eiendom 65/40 til den fradelte tomten. Denne veiretten 

skal tinglyses sammen med skjøte.

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av en ubebygd tomt til sjøgrunn på om lag 5,7 daa fra eiendom
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gnr. 65, brn 40 i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 11.05.09. Midlertidig svar ble sendt 
22.05.09.

Søker: Bjørnar Kristiansen, Straumfjord, 9151 Storslett
Erverver: Eiolf Albrigtsen, Postboks 284, 9156 Storslett

Eiendommen ligger i Straumfjord langs E6, om lag 10 km nordover fra Storslett sentrum.
Parsellen som søkes fradelt består av tidligere dyrket mark, som nå er gjengrodd. I søknaden er
den oppgitt til 5,7 daa. På kartet er parsellen målt til ca 7 daa.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 65, bnr 40 et totalareal på 598 daa. Av
dette er 10 daa tidligere fulldyrka jord, 10 daa tidligere overflatedyrka jord, 48 daa skog 530 daa
annet areal.

I søknaden er det krysset for at parsellen skal brukes til landbruk/fiske. I telefonsamtale med
tomtekjøper i mai ble det opplyst at tomta i første omgang skal brukes til å trekke opp båt. Om 
et par år er planen å bygge et naust eller redskapsbu. Kjøper er ikke yrkesaktiv fisker. Tomta 
ønskes å være så stor pga en nedkjørsel som er ønskelig å få med på tomta, og samtidig få med 
en del skog. Søker har ikke kapasitet til å ta seg av skogen, og kjøper ønsker å utnytte denne 
skogen.

Tomtekjøper bor i Kildalen og har hytte i Straumfjorden fradelt fra naboeiendommen.

Planstatus

Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7. Tomten ligger i innenfor 100
metersonen til strandsonen, og det er også nødvendig med dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 17-2.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen.

Plan- og bygningsloven § 7, dispensasjon, sier:
”Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, 
vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i
vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.”

Plan- og bygningsloven § 17-2:
”Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen, hensynet til allmennhetens
ferdsel. Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn
100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke
endres vesentlig. Forbudet gjelder også deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del
(parsell eller tomt) av eiendom.”

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.
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Høringsuttalelser

Søknaden er sendt på høring til Reindriftsforvaltningen, Troms fylkeskommune, Fylkesmannen 
i Troms og Sametinget. Alle høringsinstansene har uttalt seg i saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 12.11.09
Jeg viser til brev av 3.11.2009.
Fylkesmannen i Troms er enig med Nordreisa kommune i at størrelsen på nausttomt bør speile 
størrelsen på naustet.
Vi definerer naust som bygg til oppbevaring av båt og redskap, og at fradeling av større areal 
enn 0,5 dekar normalt vil kunne legge beslag på større arealer enn nødvendig.
Det skulle heller ikke være nødvendig med så store areal for å sikre veirett til naustet.

Troms fylkeskommune, datert 12.11.09
Vi viser til brev av 03.11.09.

På parsellen er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsområde.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å
melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere
menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om fradeling.

Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Ved særlige grunner for å
dispensere fra aktuelle bestemmelser, bør det stilles krav om utforming som ivaretar hensyn
til landskap og omgivelser. Viktige variabler er volum og form, farge, materialbruk,
takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget.

Sametinget, datert 27.11.09
Vi viser til deres brev av 03.11.2009.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 
skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, 
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Reindriftsforvaltningen Vest Finmark, datert 17.12.09
Viser til oversendelse mottatt 3.11.2009. Saken har vært til høring og det er mottatt muntlig 
melding fra rbd 35 Fåvrrosorda om at det ikke er merknader til omsøkt tiltak.
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Områdestyret har ikke merknader til søknad om deling av gnr 65 bnr 40 til redskapsbod ved
Straumfjord i Nordreisa kommune.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjonsvedtak sak 62/09.

Faglig vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre 
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Fra tidligere saker har vi opplysninger om at jordbruksdrifta på eiendommen ble nedlagt i 1962.
Etter at E6 ble utbedret ble en stor del av det som tidligere var dyrkede arealer berørt, enten ved 
at veien tok arealene eller ved at de ble mer utilgjengelig. Området er brattlendt og forholdene 
for jordbruksdrift er dårlig. Fradelingen vil derfor ikke ha store konsekvenser for eiendommen 
eller landbruket i området.

Nausttomta er fem-syv daa. Normalt er en nausttomt på ca 0,5 daa. Tomtekjøper har opplyst at
tomtens størrelse er begrunnet med at han vil utnytte skogen på den omsøkte parsellen, noe
grunneier ikke har kapasitet til. Tomta er unødvendig stor til naustformål og hvis skogen på
omsøkte areal skal utnyttes til feks brensel/ved er det i så fall veldig kortsiktig. Skogsareal på
fem-syv daa har ikke stor verdi som brenselskog i lengden. Hvis tomtekjøper vil utnytte skogen 
er det sikkert mulig å få til en avtale med grunneier selv om nausttomta ikke er så stor.

Normalt vil ikke en nausttomt ha konsekvenser for interessene i strandsonen. Men en tomt på
omkring 7 daa vil privatisere området vesentlig. Lengden på tomta er målt til ca 115 m.

Kjøp av et ubebygd areal til annet formål en bolig- eller fritidsformål er konsesjonspliktig.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument, eller på annen 
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet. Søknaden skulle vært sendt på 
høring til Statens vegvesen, men dette er ikke blitt gjort. I søknaden oppgis det at 
avkjørselstillatelse er gitt. Denne er ikke vedlagt. Ved en eventuell fradeling må ny eier av 
omsøkt parsell søke statens vegvesen om ny avkjørsel. Hvis adkomsten blir å gå over en annens 
eiendom må adkomsten til omsøkte parsell sikres med tinglyst vegrett. Tomtekjøper har opplyst 
at tomtestørrelsen også begrunnes med at han vil ha med en eksisterende vei. Ved fradeling av 
en mindre tomt vil man kunne løse adgang til vegen med tinglyst vegrett.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Det er søkt om deling til bygging av naust på tomta. Og da vil det i 
utgangspunktet ikke være nødvendig med innlagt vann og utslippstillatelse.
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I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I følge skredkart fra NGU er det 
ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte parsellen ligger.

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. En eventuell fradeling 
har ikke konsekvenser for landbruksinteressene på eiendommen eller i området. Fradeling av en 
tomt på fem – syv daa i strandsonen, selv om den er til naustformål, har uheldige konsekvenser 
for friluftsinteressene og allemannsretten i strandsonen og tomta er vesentlig større en det som 
er nødvendig. Utnyttelse av de få daa skog som vil være på tomta og veirett kan løses på andre 
måter enn å fradele en så stor nausttomt. 

Oversiktskart
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9265 -7

Arkiv: 1942/22/3

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 11.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Deling av einedom 1942/22/3

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan og Bygningsloven §§ 7, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og 
godkjenner ikke fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 22/3 i Nordreisa 
kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at den omsøkte tomta ligger i et område med mye 
landbruksvirksomhet, og grenser til dyrka jord. Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras 
til personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om 
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift.

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av en tomt til boligformål på om lag 1 daa fra eiendom 22/3 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 22.10.09.

Søker: Øystein Mikalsen, Røyelen, 9151 Storslett.
Erverver: Tove Mette Kristiansen og Eirik Rognmo, Vie 228 - 4c, 9170 Longyearbyen.
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Eiendommen ligger i Røyelen i Reisadalen, om lag 8 km fra Storslett sentrum. Parsellen som
søkes fradelt består i følge gårdskart fra Skog og landskap av fulldyrka jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 22/3 et totalareal på 727,3 daa. Av dette er
38,2 daa fulldyrka jord, 2,2 daa innmarksbeite, 240,2 daa skog på middels bonitet, 162,7 daa
skog på lav bonitet, 116,1 daa uproduktiv skog, og 167,9 daa annet areal.
Per i dag er nok andelen fulldyrka jord større enn hva Skog og landskap opplyser fordi søker har 
dyrket opp en del jord etter at kartet er laget.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen
Plan- og bygningsloven § 7, Dispensasjon, sier:
”Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov,
vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i 
vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.”

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser

Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Sametinget. 
Alle partene har uttalt seg i saken.

Fylkesmannen i Troms, datert 08.12.09
Fylkesmannen i Troms tilrår at Nordreisa kommune avslår søknaden om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel

Vi viser til kommunens brev av 8.12.2009 hvor spørsmålet om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel oversendes for behandling.

Det er søkt om fradeling av en parsell på 1 dekar. Søknaden er datert 20.10.2009.

Eiendommen ligger på Røyelen i Reisadalen. Den består i følge Skog og landskap sine
gårdskart av om lag 727 dekar fordelt på 38 dekar dyrka mark, 2,2 dekar innmarksbeite, 518
dekar skog, resten annet areal. Kommunen opplyser at andelen dyrka mark er noe større enn
oppgitt, da det i den senere tid er dyrket opp en del areal. Eiendommen er i drift med sau.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tiltaket krever derfor
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette er regulert i Plan og bygningsloven § 19-2
hvor det blant annet heter at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra arealdelen i
kommuneplanen dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet 
hvis saksområde blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg. I forhold til 

Side 65



landbruksinteressene i et LNF-område er det Fylkeslandbruksstyret i Troms som er statlig 
myndighet, og som gir uttalelse.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Parsellen som søker fradelt består i følge vedlagte kart av fulldyrka jord. Kommunen opplyser
at den rent faktisk framstår som overflatedyrka mark. Parsellen ligger i et område med
sammenhengende dyrka mark. Landbruks- og matministeren har uttalt at nedbygging av
dyrka mark skal halveres fram til 2010. Gjennomføring av delingen vil bryte med dette målet.

Parsellen vil etter fradeling være fritt omsettelig og kan overdras til personer uten tilknytning
til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers
fullt ut forsvarlig drift.

Fylkesmannen i Troms mener at en så langt som mulig bør tillate fradeling av boligtomter i
områder som dette. I dette tilfellet vil det både på eiendommen og i området finnes alternativ
plassering av ei boligtomt hvor ulempene for landbruksdrift blir vesentlig mindre.

Fylkeslandbruksstyret i Troms delegerte i møte den 17.11.2009 til Fylkesmannen i Troms å gi
uttalelse vedrørende dispensasjon etter Plan og bygningsloven § 19-2.

Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn ikke tilrå at det i dette tilfellet
dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår
søknaden, og ber om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger

Sametinget, datert 21.12.09
Vi viser til deres brev av 08.12.2009.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 
skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
Kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, 
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Troms fylkeskommune, datert 14.12.09
Vi viser til brev av 08.12.09.

På parsellen er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsområde.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å
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melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere
menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om fradeling.

Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling Dersom det foreligger
særlige grunner for dispensasjon fra aktuelle bestemmelser, bør det stilles krav om utforming
som ivaretar hensyn til landskap og omgivelser. Viktige variabler er volum og form, farge,
materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget.

Faglig vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut i fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Den omsøkte parsellen består av fulldyrka jord. Søker har ikke høstet denne jorda de siste årene
pga grunn jord med mye stein. Ut i fra det vil trolig jorda få betegnelsen overflatedyrka jord.

Eiendom 22/3 er i drift med saueproduksjon. I tillegg til sine egne arealer leier søker 30 daa.
Den omsøkte tomta ligger i et område med mye landbruksvirksomhet. I tillegg vil tomta grense
til dyrkbar jord på tre kanter. En eventuell fradeling vil ikke være gunstig med tanke på
landbruket på eiendommen og i området. Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til 
personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om 
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift. En deling vil ikke være forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument, eller på annen
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet. Den omsøkte tomten ligger 
inntil kommunal vei, og i et område der veien er oversiktlig. Det er da ikke nødvendig å søke 
etablering av ny avkjørsel.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. I følge denne søknaden er planen at et nytt hus skal koble seg på det 
offentlige vannverket, men ha privat enkeltanlegg for avløp. Ut i fra en kort vurdering ved 
teknisk avdeling vil det trolig ikke være noe problem å etablere privat enkeltanlegg for avløp. 
Ved en eventuell fradeling må det søkes til teknisk avdeling for etablering av dette anlegget.

I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I følge skredkart fra NGU er det 
ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte parsellen ligger.
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Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
Så langt som mulig bør man tillate fradeling av boligtomter i distriktet. Men i dette tilfellet vil 
det både på eiendommen og i området finnes alternativ plassering av ei boligtomt hvor 
ulempene for landbruksdrift blir vesentlig mindre.

Den omsøkte tomta ligger i et område med mye landbruksvirksomhet, og grenser til dyrka jord. 
Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller 
til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/8255 -7

Arkiv: 1942/57/1

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 12.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Deling av eiendom 1942/57/1 i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan og Bygningsloven §§ 7, 17-2, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av om lag 3 daa tilleggsareal til allerede etablert boligtomt 57/61 på 
eiendom 57/1 i Nordreisa kommune.

Videre gis det med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt areal er fulldyrka jord som er i drift. Boligtomten 
er allerede etablert. Ved at denne blir større vil føre til mer privatisering av strandsonen og 
restriksjoner for friluftslivet.

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av tilleggsareal til bebygd boligtomt 57/61 fra eiendom 57/1 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 03.09.09.

Søker: John Eivind Olaisen, Oksfjordhamn, 9151 Storslett
Erverver: John Erik Olsen, Oksfjordhamn, 9151 Storslett
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Eiendommen ligger i Oksfjordhamn ved FV 359, om lag 25 km fra Storslett sentrum. I 
søknaden oppgis tilleggsarealet til å være ca 3 daa. Oppmålt på kartet er det inntegnende arealet 
oppmålt til ca 4,5 daa. Parsellen som søkes fradelt består av fulldyrka jord i drift.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 57/1 et totalareal på 1123 daa. Av dette er 
25 daa fulldyrka jord, 4 daa innmarksbeite, 175 daa skog på middels bonitet og 919 daa annet 
areal.

Planstatus
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, 
og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7. Parsellen ligger i 
innenfor 100 metersonen til strandsonen, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 17-2.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Plan- og bygningsloven § 7, Dispensasjon, sier:
”Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov,
vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i
vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.”

Plan- og bygningsloven § 17-2:
”Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen, hensynet til allmennhetens
ferdsel. Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn
100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke
endres vesentlig. Forbudet gjelder også deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del
(parsell eller tomt) av eiendom.”

Kommuneplanens arealdel 7.1.1:
”Det kan ikke iverksettes tiltak som fradeling av tomter, bygging av fritidsboliger, boliger,
kraftoverføringslinjer eller tas ut masser, i en avstand av 100 meter fra vassdraget målt i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand fra Reisaelvas hovedløp, Moskoelva og
Oksfjordelvas hovedløp i områder som defineres som utmark. For alle andre vassdrag i
kommunen og på innmark eller i tettbygde strøk er avstanden 50 meter.”

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser

Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Sametinget. 
Alle partene har uttalt seg til saken. 

Sametinget, datert 18.12.09
Vi viser til deres brev av 09.12.2009.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden.
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Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som
skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, 
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Fylkesmannen i Troms, datert 22.12.09
Fylkesmannen i Troms tilrår at Nordreisa kommune avslår søknaden om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel

Vi viser til kommunens brev av 9.12.2009 hvor spørsmålet om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel oversendes for behandling.

Det er søkt om fradeling av en parsell på 3,0 dekar som tillegg til boligtomta gnr. 57 bnr. 61,
som i dag utgjør 1,5 dekar. Søknaden er datert 28.9.2009.

Eiendommen ligger i Oksfjordhamn, om lag 25 km fra Storslett. Den består i følge Skog og
landskap sine gårdskart av om lag 1131 dekar fordelt på 26 dekar dyrka mark, 3,9 dekar
gjødsla beite, 176 dekar skog, resten annet areal. Eiendommen er ute av selvstendig drift, men
blir høstet som tilleggsjord. Parsellen som søker fradelt ligger mellom fylkesvegen og sjøen.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tiltaket krever derfor
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette er regulert i Plan og bygningsloven § 19-2
hvor det blant annet heter at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra arealdelen i
kommuneplanen dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig
myndighet hvis saksområde blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg. I forhold til
landbruksinteressene i et LNF-område er det Fylkeslandbruksstyret i Troms som er
statlig myndighet, og som gir uttalelse.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Nordreisa kommune:
Parsellen som søkes fradelt består av dyrka mark i drift. Landbruks- og matministeren har
uttalt at nedbygging av dyrka mark skal halveres fram til 2010. Gjennomføring av delingen
vil bryte med dette målet.
I tillegg ligger parsellen i 100-metersbeltet. Tiltaket vil derfor være direkte i strid med
Plan og bygningsloven § 1-8.

Fylkeslandbruksstyret i Troms delegerte i møte den 17.11.2009 til Fylkesmannen i Troms å gi
uttalelse vedrørende dispensasjon etter Plan og bygningsloven § 19-2.
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Fylkesmannen i Troms kan ut fra landbruksmessige hensyn og av hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser ikke tilrå at det i dette tilfellet
dispenseres fra kommuneplanens arealdel. Vi anbefaler derfor at Nordreisa kommune avslår
søknaden, og ber om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.

Troms fylkeskommune, datert 22.12.09
Vi viser til brev av 09.12.09.

På parsellen som søkes som tilleggsareal er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som
tilhører vårt ansvarsområde.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å
melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere
menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om fradeling.

Faglig vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Den omsøkte parsellen dyrkes og høstes av Pål Halvor Bjerkli som er geitmelkprodusent i
Straumfjorden. Boligtomta, gnr 57/61, ble godkjent fradelt i 2004. Arealet var da ikke i drift 
etter at et nabobruk som hadde leid det, hadde lagt ned drifta. Men det dyrka arealet på 57/1 ble 
igjen tatt i bruk som leiejord allerede fra sommeren 2004. Arealet som søkes som tilleggsareal 
til 57/61 er fulldyrket.

Da tomta ble fradelt, var bosettingshensynet avgjørende. Nå er boligtomta etablert og i tillegg 
går dette på bekostning av fulldyrket areal i drift. Det er ingen gårdsbruk i drift i Oksfjordhamn, 
men det er flere som leier arealer der fordi det er mangel på ledige arealer som ligger nærmere 
gårdene som er i drift. Landbruks- og matministeren har uttalt at nedbygging av dyrka mark skal 
halveres fram til 2010. Gjennomføring av delingen vil bryte med dette målet.

Boligtomten 57/61 ligger innenfor 100 meterbelte til strandsonen. Ved etablering av en større 
boligtomt helt ned til strandsonen vi dette privatisere området mer, og kan føre til restriksjoner 
for friluftsinteressene i området. Området er i Oksfjordhamn hvor det er etablert boligfelt, og 
strandsonen er et av friluftsområdene.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument, eller på annen
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet. Det omsøkte arealet skal være 
tilleggsareal til en allerede etablert boligtomt. Arealet er på siden og nedenfor den eksisterende 
tomten. Dermed vil man kunne benytte den eksisterende avkjørselen.
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I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Det er ikke opplyst at det skal bygges noe nytt på eiendommen, og disse 
forholdene trengs da ikke vurderes.

I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I følge skredkart fra NGU er det 
ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte parsellen ligger.

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen er ikke i 
selvstendig drift. Størrelsen på eiendommen tilsier at den kan egne seg til en liten 
saueproduksjon. Fulldyrka jord på eiendommen leies og høstes i dag av et bruk i drift som har 
driftssenter i Straumfjord. I Straumfjord er det ingen ledig leiejord, og dermed vil fulldyrka jord 
som er i nærområdet være viktig for landbruket der. Flere gårdbruk i Straumfjord er i utvikling 
og satser framover. Det er viktig at disse har jord tilgjengelig, samtidig som andre gårdbrukere 
får opprettholdt sin drift.

Det omsøkte arealet skal være tilleggsareal til boligeiendommen 57/61. Med tilleggsarealet blir 
denne boligtomten over 5 daa, noe som er veldig stort. Tomten vil føre til mer privatisering i et 
sentrumsnært strandsoneområde. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4255 -8

Arkiv: 1942/74/2

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 12.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Deling av eiendom 1942/74/2

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12

Vedlegg
1 Kart
2 Kart over hele eiendom 74/2

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12 og godkjenner ikke fradeling av 50 daa areal til 
fritidsformål på eiendom 74/2 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det ikke er ønskelig med så store hyttetomter i kommunen. 
Rotsundelvdalen er en viktig jordbruksbygd i Nordreisa kommune, og det anses som viktig for 
bosettingen at området bevares. Etablering av store hyttetomter kan føre til restriksjoner for 
landbruket og bygda.

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av 1 bebygd tomt til fritidsformål på om lag 50 daa fra eiendom 74/2 
i Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 31.03.09.

Søker: Andor Fyhn, Nordli 6, 9300 Finnsnes
Erverver: Agnes Bjørgve, Minde, 9153 Rotsund

Eiendommen ligger i Rotsundelvdalen om lag 3,5 km fra E6.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 74/2 et totalareal på 186 daa. Av dette er 9,5
daa fulldyrka jord, 4,8 daa overflatedyrka jord, 1,6 daa innmarksbeite, 14,9daa skog på høy
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bonitet, 44,4 daa skog på middels bonitet, 105,6 daa uproduktiv skog, og 5,3 daa annet areal.

Parsellen som søkes fradelt består av et bolighus og en fjøsbygning. Bolighuset er oppført
omkring 1950, og fjøsbygget er bygd i 1952. Boligen på den omsøkte parsellen blir per i dag
brukt som fritidshus. Kjøper bor i Rotsund, men ønsker seg et mer landlig tilholdssted i bygda
som er mer tilrettelagt for ungene. Grunnen til at tomten er så stor er elgvald som krever
minimum 50 daa. Søker ønsker å beholde resten av utmarka med tanke på mulige fremtidige
hyttetomter til sine sønner.

Planstatus
Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. En eventuell 
delingen endrer ikke formålet med eiendommen og den omsøkte parsellen. Dermed er det ikke 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7.

Nabovarsling
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser

Søknaden ble sendt på høring til Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, 
Reindriftsforvaltningen og Sametinget. Men etter tilbakemelding fra fylkesmannen i Troms ble 
det fastslått at delingen ikke medfører endring av formål på eiendommen, og krever derfor ikke 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7. Dermed skal ikke høringsinstansene uttale seg til 
saken.

Kjøper kontaktet kommunen etter å ha mottatt kopi av høringsbrevet. De ønsker å uttale seg i 
saken.

Agnes og Arnold Bjørgve, datert 11.01.09
Hei.

Noen momenter som taler til fordel for deling av eiendom 74.2 i Rotsundelvdalen.

Eiendommen benyttes som og er allerede definert som fritidseiendom. 
Eier av eiendommen i dag er ikke bosatt i Nordreisa kommune. Deling av eiendommen vil føre 
til at den dyrkbare andelen vil havne på eier som er bosatt i Nordreisa kommune. 
Deling av eiendommen vil ikke få noen konsekvens for muligheten for dyrking da dyrkbart 
område vil kun bli på en av delene. 
Kjøper vil også benytte deler av eiendom til dyrking av poteter, gulrøtter og bær slik at det blir 
mer "dyrking" enn det er i dag. 
Eksisterende bygningsmasse er ikke å anse som brukbart til bolig i forhold til dagens standard. 
Noe av det dyrkbare området blir i dag slått og benyttet av lokal bonde. Denne ordningen er 
avtalt videreført.   

 
Håper disse momentene blir tatt med i avgjørelsen.

Faglig vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
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enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

All fulldyrka jord og overflatedyrka jord, i tillegg til en del produktiv skog, myr og litt 
uproduktiv skog er på den omsøkte parsellen. Rotsundelvdalen er et godt jordbruksområde med 
flere bruk i drift i den nedre delen av dalen. I tillegg er befolkningsutviklingen forholdsvis stabil, 
spesielt i den nedre delen av dalen. Det vil da ikke være gunstig å etablere en så stor 
fritidseiendom i et slikt område. Men det er positivt at det er noen i nærområdet som kan ta vare 
på bygningene og eiendommen.

Det er riktig at eiendommen benyttes til fritidsformål i dag. Ut i fra det vi finner i gårdsarkivet 
har ikke søker bodd på eiendommen etter at han overtok den for mange år siden. Men å dele opp 
en eiendom slik at det kan etableres store hyttetomter er ikke gunstig for bygda. I følge 
kommuneplanens arealdel er det ikke ønskelig med hyttetomter større enn 2 daa. Det søkes om 
etablering av en hyttetomt på 50 daa med begrunnelse av elgvald. Dette er et argument som ikke 
bør vektlegges ved en avgjørelse.

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen er ikke i 
selvstendig drift, og den er for liten for å kunne drive en økonomisk forsvarlig drift. Men 
Rotsundelvdalen er en viktig jordbruksbygd i Nordreisa kommune, og det anses som viktig for 
bosettingen at området bevares. Det er ikke ønskelig med store hyttetomter i slike områder. En 
hyttetomt på 50 daa er langt mer enn det som kommer fram i kommuneplanen om ønskelig 
størrelse på hyttetomt. Ved å etablere en hyttetomt på 50 daa øker sjansen for at flere slike 
hyttetomter blir etablert.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5450 -9

Arkiv: 1942/17/2 og 3

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 13.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Deling av eiendom 1942/17/2,3

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan og Bygningsloven §§ 7, 20-4, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Situasjonskart

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og 
godkjenner fradeling av inntil 5 daa bebygd boligtomt, 3 daa bebygd boligtomt og 306 daa skog 
og fjell på eiendom gnr. 17 bnr. 2 og 3 i Nordreisa kommune. 

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel og § 20-4 med hensyn til dispensasjon til deling og bygging i 100 meters beltet i 
strandsonen.

Nordreisa kommune viser videre til jordlovens § 12 og godkjenner deling av driftsenhet gnr.17 
og bnr. 2 og 3 i Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og 
godkjenner ikke fradeling av to boligtomter på om lag 2,5 daa skog hver på eiendom gnr. 17 
bnr. 2 og 3 i Nordreisa kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at ved å fradele to bebygde boligtomter for så å overføre 
arealer til gårdsbruk i drift er med på å styrke resursgrunnlaget på de enkelte eiendommene. 
Videre er det ved avgjørelsen lagt vekt på at etablering av to nye boligtomter inntil og i 
nærheten av fulldyrka jord ikke er positivt for jordbruket. Det vil bli etablert et mindre 
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”boligfelt” som kan føre til større byggepress mot dyrka mark, og andre restriksjoner for 
landbruket.  

Det settes følgende vilkår:

• Parsellen på 306 daa skog og fjell på Styggøya skal tilføres eiendom 17/5 i Nordreisa 
kommune.

• Det resterende av eiendom 17/2 skal tilføres eiendom 18/11 i Nordreisa kommune.
• Det resterende av eiendom 17/3 skal tilføres eiendom 18/6 i Nordreisa kommune.
• Det skal sikres adkomst til dyrka mark før eiendommene tinglyses på ny eier. Hvis 

eksisterende avkjørsel blir benyttet skal veirett tinglyses sammen med skjøte.

Saksopplysninger

Det søkes her om deling av driftsenhet, fradeling av 2 boligtomter på om lag 2,5 daa, fradeling 
av 2 bebygde boligtomter på 5 og 3 daa og fradeling av om lag 306 daa skog og fjell på eiendom 
17/2 og 3 i Nordreisa kommune. Opprinnelig søknad er mottatt den 06.05.09. Men vi har først i 
oktober mottatt opplysninger om hvordan arealet som er dyrket skal deles opp. De siste 
opplysningene vi trengte, fikk vi pr tlf den 10.11.09.

Søker: Oddbjørg Fosnes, Saur, 8283 Leinesfjord
Erververe: Arnfinn Fosnes, Anton Sandmo og Terje Olsen, alle med adresse Tømmernes, 9151
Storslett.

Søkeren eier gnr 17/2 og 17/3 som er en driftsenhet. Disse grenser til hverandre på Tømmernes. 
I tilegg er det en parsell mellom Tømmernes og Gorosomoen, en parsell i Styggøya og del av 
sameie på Gorosomoen.

Hovedeiendommen ligger på Tømmernes, om lag 1,5 km fra Storslett sentrum. I følge gårdskart
fra Skog og landskap har driftsenheten gnr 17, brn 2 og 3 et totalareal på ca 448 daa. Av dette er
42 daa fulldyrka jord, 17 da innmarksbeite, 274 daa skog og resterende uproduktiv skog og 
annet areal. I tillegg er eiendom 17/2 og 3 del av en parsell i sameie på totalt ca 195 daa.

Det søkes om fradeling på følgende måte:
• En bebygd tomt på ca 5 daa til boligformål fra gnr 17/2. Parsellen har gammelt bolighus,

gammel driftsbygning og uthus. Denne skal selges.
• En bebygd tomt på ca 3 da til boligformål fra gnr 17/3. Dette er eiers eget hus med

tilhørende garasje som eier skal beholde selv.
• To ubebygde tomter til boligformål, hver på om lag 2,5 daa fra gnr 17/3. Disse ligger

inntil den omsøkte boligtomten på 17/3 og langs Tømmernesveien mot naboeiendommen
17/1.

• En parsell av 17/2 skal selges/overdras til søkers sønn som bor og eier eiendom 17/5
som er rett over veien for 17/3. Denne parsellen ligger i Styggøya og er å begge sider av 
rv 866, over enden av Jonineste og litt over i Gorosokroken.

I tillegg søkes det om deling av driftsenheten på følgende måte:
• Gnr 17/3 skal selges til et nabobruk i drift som driver med melkeproduksjon og tilhører

Terje Olsen.
• Gnr 17/2 på Tømmernes (begge sider av Tømmernesveien) skal selges til et annet
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nabobruk i drift som driver med vinterfóra sau og tilhører Anton Sandmo. Dette salget
innbefatter også en smal parsell som går fra 17/2 på Tømmernes og mot Gorosomoen 
som har benevnelsen 17/2 og 3. Denne hørte opprinnelig til 17/2. Andelen av sameiet på
Gorosomoen, hvor det er mange andre eiere, var også opprinnelig tilhørende 17/2 og skal
også selges til Anton Sandmo. Sandmo er allerede deleier i dette sameiet.

Planstatus

Arealene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. På de bebygde 
og de ubebygde tomtene som er til annet formål en LNF, er det nødvendig med dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 7. Parsellen i Styggøya ligger innenfor 100 metersonen til Reisaelva, 
og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 17-2 / 20-4.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Plan- og bygningsloven § 7, Dispensasjon, sier:
”Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, 
vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til 
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i 
vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.”

Plan- og bygningsloven § 20-4, f: 
”For områder langs vassdrag inntil 100 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved 
gjennomsnittlig flomavstand kan fastsettes at det skal være forbud å sette i verk bestemt angitte 
bygge- og anleggstiltak.”

Kommuneplanens arealdel 7.1.1: 
”Det kan ikke iverksettes tiltak som fradeling av tomter, bygging av fritidsboliger, boliger, 
kraftoverføringslinjer eller tas ut masser, i en avstand av 100 meter fra vassdraget målt i 
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand fra Reisaelvas hovedløp, Moskoelva og 
Oksfjordelvas hovedløp i områder som defineres som utmark. For alle andre vassdrag i 
kommunen og på innmark eller i tettbygde strøk er avstanden 50 meter.”
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Nabovarsling

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser

Søknaden ble sendt på høring til fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Sametinget. 
Fylkesmannen i Troms har ikke svart innen fristen, og det antas derfor at de ikke har noen 
innsigelser til saken.

Sametinget, datert 24.11.09
Vi viser til Deres brev av 06.11.09

Såmediggi/Sametinget forstår søknaden slik at det ikke skal gjøres inngrep i marka i området. 
Dersom dette er riktig har vi ingen merknader til fradelingen. Hvis det på et senere tidspunkt 
skulle bli aktuelt med markinngrep som opparbeidelse av jord, byggevirksomhet eller lignende, 
ber vi om å bli varslet slik at vi kan vurdere en eventuell befaring i området, jf. lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner (km1) § 8.

Hvis det likevel skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må melding sendes Såmediggi/Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune 
omgående, jf. kml 8.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Såmediggi/Sametinget, og viser til 
egen uttalelse fra Troms fylkeskommune.

Troms fylkeskommune, datert 02.12.09
Vi viser til brev av 06.11.09.

På parsellene er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt
ansvarsområde.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å
rnelde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere
rnenneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i eventuelt vedtak om fradeling.

Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Det bør stilles krav om
utforming som ivaretar hensyn til landskap og omgivelser. Viktige variabler er volum og
form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget.

Faglig vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Det fulldyrka arealet på 17/2 og 3 er i dag i drift og leies av Anton Sandmo og Trje Olsen på 
Tømmernes. Anton Sandmo driver gnr 18, brn 11, ca 500 m langs vei fra 17/2. Sandmo har i 
flere år leid 33 daa fulldyrka og 17 daa innmarksbeite fra gnr 17/2. Han driver med ca 200 
vinterfóra sau. Han har 64 da eget areal og leier i tillegg 154 daa hos andre. De parsellene han 
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ønsker å kjøpe har til sammen et areal på ca 100 daa. Det bebygde arealet som søkes fradelt på 
17/2 er på ca 5 daa. Anton Sandmo er fra før av en deleier i sameiet på Gorosomoen. Det er 
positivt at denne oppdelingen kan medføre til at det blir en eier mindre på denne parsellen. 
Kjøpet av parsellene er konsesjonspliktig.

Terje Olsen driver gnr 18, brn 6, grenser til Sandmo, og har flere år leid 7 da fulldyrka areal på 
gnr 17, brn 3. Han driver med melkeproduksjon og har 13 melkekyr og 25 ungdyr. Han har 95 
daa eget areal og leier i tillegg 228 daa hos andre. Parsellen som han ønsker å kjøpe er på til 
sammen 40,5 daa. Den bebygde tomta og de to ubebygde tomtene som søkes fradelt er på til 
sammen 8 daa. Kjøpet av parsellen er konsesjonspliktig.

Parsellen i Styggøya som Oddbjørg Fosnes ønsker og overføre til sin sønn, Arnfinn Fosnes (eier
gnr 17/5), er på ca 306 da og består hovedsakelig av skog og fjell. Eiendom 17/5 er på 21 daa og 
har ca 18 daa fulldyrket areal. Dette arealet høstes også av Anton Sandmo. Sønnen ønsker denne
parsellen for å kunne ha ved til eget bruk. Dette styrker gnr 17/5 for ettertiden som en
landbrukseiendom.

Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen 17/2,3 siden begynnelsen av 1990-tallet. 
Størrelsen på eiendommen tilsier at det kan drives en økonomisk forsvarlig produksjon på den. 
Men det er positivt at nabobruk i drift får kjøpe areal som styrker eget ressursgrunnlag. Det gir 
dem større muligheter for opprettholdelse av eksisterende driftsopplegg. Oppdelingen av 
driftsenheten får ingen landbruksmessige konsekvenser for omkringliggende eiendommer. Det 
har heller ikke betydning for landbruket at de bebygde tomtene fradeles når restarealene går som 
tilleggsjord til nabobruk i drift.

Det søkes også om to nye ubebygde boligtomter. Dette er mindre gunstig for landbruket fordi
disse blir å grense inntil dyrka mark i drift på naboeiendommen gnr 17/1, og kan også føre til
større byggepress mot dyrka marka. Etablering av ”boligfelt” inntil dyrka mark kan og føre til 
restriksjoner for landbruket.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:
I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument, eller på annen
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet.
Eventuelt avkjørsel til de nye ubebygde tomtene vil gå rett fra kommunal vei. Det oppdyrkede
arealet på 17/2 og 3 må sikres adkomst med veiavtale hvis adkomsten blir over en annens
eiendom. Det gunstigste vil være at dagens avkjørsel benyttes til de to omsøkte bebygde 
tomtene og at det dyrkede arealet på 17/2 og 3 får sin adkomst via samme avkjørsel og videre 
langs med grensen til de bakenforliggende arealene.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. I delingssøknaden er det ikke oppgitt noe om avløpsanlegg. I samtale med 
Teknisk avdeling opplyses det at det må søkes om utslippstillatelse. Ut i fra beliggenhet og 
kjennskap til området ansees det ikke som problematisk å få tillatelsen. Eventuelt ny bebyggelse 
kan knytte seg til det kommunale vannledningsnettet.
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I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I følge skredkart fra NGU er det 
ikke stein- eller snøskredfare i området hvor den omsøkte parsellen ligger. Flomkart viser at 
området som eventuelt skal bebygges ikke blir berørt av flom.

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at 
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
Dette er en omfattende sak med både positive og negative følger. Tømmernes er et av de større 
jordbruksområdene i kommunen. At aktive gårdbrukere får mulighet til å kjøpe mer areal, og 
spesielt fulldyrka jord, er veldig positivt. Det er med på å styrke resursgrunnlaget på den enkelte 
eiendommen. Ekstra positivt er det at arealene er i nærområdet.

Oppdelingen fører til at det blir en mindre eier i sameie av parsellen på Gorosomoen, da Anton 
Sandmo allerede er medeier. Å overføre parsellen på Styggøya til eiendom 17/5 vil styrke denne 
som en landbrukseiendom.

Det er i utgangspunktet positivt å fradele boligtomter. Ved å fradele bebyggelsen på 
eiendommen for å overføre arealer til aktive gårdsbruk er positivt. Ved å fradele to boligtomter 
til som ligger inntil og er i nærheten til fulldyrka jord vil ikke være like positivt. Det vil bli 
etablert et mindre ”boligfelt” som kan føre til større byggepress mot dyrka mark, og andre 
restriksjoner for landbruket.  
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6362 -2

Arkiv: 1942/36/5

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 13.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
11/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Deling av eiendom 1942/36/5

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 9

Vedlegg
1 Kartutsnitt
2 Bilde fra Skog og landskap

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til jordloven § 9 og godkjenner ikke omdisponering av om lag 30 daa 
dyrka jord til plantefelt med juletrær på eiendom 36/5 i Nordreisa kommune.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fram til i dag har det vært grovfôrproduksjon på arealene, 
og de har betydning for eiendommens produksjonsgrunnlag. Dyrka og dyrkbar jord skal ha 
sterkt vern for å sikre matproduserende arealer for framtidige arealer.  

Saksopplysninger

Det søkes her om omdisponering av om lag 30 daa dyrka jord til plantefelt med juletrær på 
eiendom 36/5 i Nordreisa kommune. Søknaden ble mottatt 12.05.09.

Søker: Raymon Henriksen, Krakenes, 9151 Storslett

Eiendommen ligger på Krakenes, om lag 7,6 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes 
omdisponert består i følge økonomisk kartverk av fulldyrka jord og uproduktiv blandingsskog.
Skogen er blitt dyrket opp, så per i dag er hele feltet med betegnelse fulldyrka jord. Dette 
bekreftes med flyfoto fra Skog og landskap (2006).

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 36/5 et totalareal på 489,6 daa. Av dette er 
121,5 daa fulldyrka jord, 111,9 daa skog på middels bonitet, 216,4 daa skog på lav bonitet, 19,5 
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uproduktiv skog og 20,3 daa annet areal. I følge landbruksregisteret er det 165 daa fulldyrka jord 
på eiendommen 36/5, dette fordi det er dyrket opp arealer.

Eiendommen har vært i drift fram til 2008, med saueproduksjon og melkeproduksjon på ku. I 
2009 ble all fulldyrka jord (166 daa) leid ut til naboeiendom i drift. 

Planstatus

Tomten er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. En 
omdisponering til juletrefelt endrer ikke formålet med parsellen, og det er ikke 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 7. 

Faglig vurdering

Vurdering i forhold til Jordloven:
Forbudet mot omdisponering i jordloven § 9 første ledd lyder:

”Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord 
må ikke disponeres slik at den ikke blir egna til jordbruksproduksjon i framtida”.

Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive arealer og jordsmonnet. Det 
grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs. å sikre matproduserende areal.

Søker hevder at jorda er dårlig egnet til grovfôrproduksjon pga grus og steinjord. En del stein og 
grus kan tyde på at jorda skulle hatt betegnelsen overflatedyrka jord. Betegnelsen på overflate 
dyrka jord er areal som er ryddet og jevnet i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig. Selv 
om det er en del grus og stein på et dyrka område vil arealene gi en hvis mengde grovfôr, men 
ikke nødvendigvis samme mengde som et optimalt areal. 30 daa areal med en del stein og grus 
vil gi såpass mye grovfôr at det har betydning for ressursgrunnlaget på eiendommen og dens 
økonomiske gevinst.

Eiendommen ligger på Krakenes som er et stort landbruksområde i kommunen. Den var i drift 
og jorda ble høstet av eier til og med i 2008. I 2009 ble all fulldyrka jord leid bort og høstet av 
nabobruk i drift med melkeproduksjon. Eiendom 36/5 er av en slik størrelse at man kan drive en 
regningssvarende produksjon på eiendommen. Å svekke eiendommen med 30 daa vil være 
uheldig for eiendommen.

Hvis man begynner å produsere juletrær på dyrkbar jord kan allikevel arealene nyttes til 
jordbruksproduksjon i framtida. Det må vurderes ut i fra tidsperspektiv og avkastningsevne på 
eiendommen. Ved å ordne juletrefelt på fulldyrka jord vil det gå 15-20 år før trærne er klare. 
Hvis man etterpå skal dyrke opp jorda til fulldyrka jord igjen vil det gå om lag 5 år før du får 
optimal avling. Det vil si om lag 25 år før man kan ha matproduksjon på jorda igjen. I et aktivt 
jordbruksområde som Krakenes er det behov for dyrka jord, og det er viktig å opprettholde jorda 
for at landbruket skal kunne opprettholde produksjon.

Vurdering

Dyrka og dyrkbar jord skal ha sterkt vern for å sikre matproduserende arealer for framtidige 
arealer. Et felt med juletrær betyr ikke at jorda ikke kan dyrkes opp igjen i framtida. Men 
tidsperspektivet for produksjon av juletrær er såpass langt fram i tid at det vil ødelegge for 
matproduksjon på eiendommen. Eiendommen er av en slik størrelse at man kan drive en 
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regningssvarende produksjon på den. I tillegg er dette et område med mye landbruk og det vil 
være behov for arealene som er. En omdisponering vil være ugunstig med tanke på fremtidig 
drift og landbruket generelt. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4642 -11

Arkiv: 1942/9/4 og 2

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 12.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Klage - Deling av eiendom 1942/9/4 og 2

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan- og bygningsloven §§ 7, 63, 66 og 68

Vedlegg
1 Kart
2 Kart 1:5000

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av inntil 2 daa bebygd areal på eiendom 9/4,2 i Nordreisa kommune.

Videre gis det med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på landbruksmessige hensyn. Den omsøkte parsellen er i 
tilknytning til tunet på eiendommen. En fradeling av parsellen gjør den fritt omsettelig, og kan 
dermed føre til restriksjoner for landbruket.

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av 1 bebygd boligtomt på 2 daa fra eiendom 9/4,2 i Nordreisa
kommune. Søknadene er mottatt april 2008, men gebyret ble betalt april 2009.

Søker: Ingunn Birkelund, 9152 Sørkjosen og Kjell Løken, 9151 Storslett
Erverver: Kjell Løken, 9151 Storslett.

Eiendommen ligger på Løken, om lag 900 meter fra E6 og 5 km fra Storslett sentrum.

Side 95



I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 9/4,2 et totalareal på 666 daa. Av dette er
60 daa fulldyrka jord (landbruksregisteret), 238,5 daa skog på middels bonitet, 177,9 daa
uproduktiv skog, og 189,6 daa annet areal.

Den omsøkte parsellen består av et bolighus fra 1982, en garasje og hage. Denne parsellen er
totalt 2 daa. Bolighuset er bygd på grunnmuren til den gamle driftsbygningen. Det gamle
hovedhuset på eiendommen ligger bak huset fra 1982. I tillegg til bolighusene er det et 
kennelhus med tilhørende hundegårder på eiendommen, men de ligger på motsatt side av veien.

Tidligere behandling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 02.11.2009

Behandling:

Forslag fra Geirmund Vik, SV
Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner fradeling av inntil 2 daa bebygd areal på eiendom 9/4,2 i Nordreisa kommune.

Videre gis det hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til deling av 2 daa bebygd tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at søker har bodd der i 30 år, og at han etter den nye
Odelsloven kan miste boretten.

Forslag fra Geirmund Vik enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner fradeling av inntil 2 daa bebygd areal på eiendom 9/4,2 i Nordreisa kommune.

Videre gis det hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til deling av 2 daa bebygd tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at søker har bodd der i 30 år, og at han etter den nye
Odelsloven kan miste boretten.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av inntil 2 daa bebygd areal på eiendom 9/4,2 i Nordreisa kommune.

Videre gis det ikke hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til deling av 2 daa bebygd tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på landbruksmessige hensyn. Den omsøkte parsellen er i
tilknytning til tunet på eiendommen. En fradeling av parsellen gjør den fritt omsettelig, og kan
dermed føre til restriksjoner for landbruket.
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Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av 1 bebygd boligtomt på 2 daa fra eiendom 9/4,2 i Nordreisa
kommune. Søknadene er mottatt april 2008, men gebyret ble betalt april 2009.

Søker: Ingunn Birkelund, 9152 Sørkjosen og Kjell Løken, 9151 Storslett
Erverver: Kjell Løken, 9151 Storslett.

Eiendommen ligger på Løken, om lag 900 meter fra E6 og 5 km fra Storslett sentrum.
I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 9/4,2 et totalareal på 666 daa. Av dette er
60 daa fulldyrka jord (landbruksregisteret), 238,5 daa skog på middels bonitet, 177,9 daa
uproduktiv skog, og 189,6 daa annet areal.

Den omsøkte parsellen består av et bolighus fra 1982, en garasje og hage. Denne parsellen er
totalt 2 daa. Bolighuset er bygd på grunnmuren til den gamle driftsbygningen. Det gamle
hovedhuset på eiendommen ligger bak huset fra 1982. I tillegg til bolighusene er det et 
kennelhus med tilhørende hundegårder på eiendommen, men de ligger på motsatt side av veien.

Planstatus:

Tomtene er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er
nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 7.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen i søknaden.

Plan- og bygningsloven § 7, Dispensasjon, sier:
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov,
vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til
kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i
vedkommende plan, lagt til det faste utvalg for plansaker etter denne lovs § 9-1.

Nabovarsling:

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 94.3. Det er 
ikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser:

Søknaden er sendt på høring til fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, sametinget og
statens vegvesen. Fylkesmannen i Troms har ikke svart innen fristen, og det antas dermed at de
ikke har noen innsigelser til søknaden.

Statens vegvesen, datert 08.09.2009
Statens vegvesen viser til høring på delingssøknad for eiendommen gnr. 9 bnr. 2/ 4 i
Nordreisa kommune.

Statens vegvesen har ingen innvendinger til delingen ut over at søkere må sende inn søknad
om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Hvis Nordreisa kommune godkjenner
delingssøknaden vil Statens vegvesen gi tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel lokalisert til E6
HP 25 km 4,160.
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Sametinget, datert 12.09.2009
Såmediggi/Sametinget forstår søknaden slik at det ikke skal gjøres inngrep i marka i området.
Dersom dette er riktig har vi ingen merknader til fradelingen. Hvis det på et senere tidspunkt
skulle bli aktuelt med markinngrep som opparbeidelse av jord, byggevirksomhet eller lignende,
ber vi om å bli varslet slik at vi kan vurdere en eventuell befaring i området, jf. lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kml ) § 8.

Hvis det likevel skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i
området, må melding sendes Såmediggi/Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune
omgående, jf. kml. § 8.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Såmediggi/Sametinget, og viser til
egen uttalelse fra Troms fylkeskommune.

Troms fylkeskommune, datert 17.09.2009
Vi viser til brev fra Nordreisa kommune av 1.9.2009.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner som tilhører vårt
ansvarsfelt i det omsøkte området.

Det fremgår av søknaden at dette kun dreier seg om fradeling av parsell, og ikke oppføring av
nytt bygg. Vi forventer ny søknad dersom dette skulle bli aktuelt.

Utover dette har vi ikke merknader til søknaden.

For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametingets kulturminneforvaltning i
Troms.

Faglig vurdering

Vurdering etter jordloven § 12:

Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.

Eiendommen har ikke hatt selvstendig drift siden midten av 90-tallet. Om lag 25 daa dyrka mark
leies bort til bruk i drift. Resten av dyrka mark ligger brakk. Fra 01.07.09 kom det en ny lov om
driveplikt (jordloven §8). Det fører til at alle som eier en eiendom med fulldyrka jord,
overflatedyrka jord eller innmarksbeite har evig driveplikt så lenge de er eier av eiendommen.
Dette fører til at jord som ligger brakk ikke bør tas hensyn til i en delingssak.

Med et areal på 60 daa fulldyrka jord er dette en eiendom hvor det er mulig å drive selvstendig
landbruksdrift på en regningssvarende måte. Å fradele et hus midt på tunet/midt i bebyggelsen 
på eiendommen vil være uheldig med tanke på at det i framtiden kan bli drift på eiendommen. 
Det er ingen driftsbygning på eiendommen, noe som vil gi en merkostnad ved oppstart av
gårdsdriften. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at det vil hindre noe drift i framtida.
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Vurdering etter plan- og bygningsloven §§ 63, 66, 68 og 7:

I flg. plan- og bygningslovens § 63 må ikke en eiendom deles på en slik måte at det oppstår
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles 
slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre skikket til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse eller form.

Eiendom kan i flg. § 66 bare deles eller bebygges dersom byggetomta enten er sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel, eller ved tinglyst dokument eller på annen
måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 
offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet. Ved en eventuell fradeling må 
det skrives en veiavtale som sikrer det gamle hovedhuset på eiendommen adkomst over den 
omsøkte parsellen. Det må i tillegg søkes til Statens vegvesen om utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel hvis tomten blir fradelt.
I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. Siden dette er en bebygd tomt er denne vurderingen ikke nødvendig.

I flg. § 68 kan grunn bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I følge skredkart fra NGU er det 
ingen stein- eller snøskredfare i området rundt den omsøkte tomta.

Konklusjon

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det er svært uheldig
med fradeling av en parsell som har tilknytning til tunet på en eiendom. Huset vil bli fritt
omsettelig, noe som kan føre til restriksjoner for landbrukseiendommen. Med de ressursene som
er på eiendommen i dag, vil det kunne drives en regningsforsvarlig landbruksdrift på
eiendommen i framtiden. Det er da viktig å bevare eiendommen best mulig.

Klagebehandling til møte i driftsutvalget 02.02.10

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i møte 02.11.09 å godkjenne fradeling av inntil 2 
daa bebygd areal på eiendom 9/4,2 i Nordreisa kommune (sak nr. 88/09).
Fylkesmannen i Troms har påklaget Nordreisa kommunes avgjørelse om å godkjenne fradeling 
av inntil 2 daa bebygd areal på eiendom 9/4,2 i Nordreisa kommune. 

I saksframlegget til behandlingen i møte i driftsutvalget 02.11.09 står det at fylkesmannen i 
Troms ikke har svart innen fristen, og det antas dermed at de ikke har noen innsigelser til 
søknaden. Saksbehandler mottok høringsuttalelsen fra fylkesmannen i Troms etter at 
saksframlegget var ferdigstilt. Dermed ble det lagt som vedlegg til saken i sakspapirene til 
politikerne i driftsutvalget slik at høringsuttalelsen ble med under behandlingen.

Klage - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling

av gnr. 9 bnr. 4, 2 i Nordreisa kommune

Sak 143/09

Fylkeslandbruksstyret i Troms behandlet i møte den 17.11.2009 spørsmålet om Nordreisa
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kommune sin avgjørelse om å dispensere fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med
søknad om deling av eiendommen skulle påklages.

Fylkeslandbruksstyret vedtok med 5 mot 2 stemmer å påklage vedtaket. Mindretallet på 2
stemte for å ikke påklage kommunens avgjørelse.

Kopi av fylkeslandbruksstyrets møtebok er vedlagt.

MØTEBOK FOR FYLKESLANDBRUKSSTYRET I TROMS  SAK 143/09

Klage - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av
gnr. 9 bnr. 4, 2 i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune ba i brev av 1.9.2009 om uttalelse til spørsmålet om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel ved søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen.

Ingunn Birkelund og Kjell Løken har søkt om fradeling av en boligtomt på 2,0 dekar. Det er
opplyst at det er Kjell Løken som skal overta parsellen.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tiltaket krever derfor
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette er regulert i plan og bygningsloven § 7 hvor
det blant annet heter at kommunen kan gi dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen
dersom særlige grunner foreligger. Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og
statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg.

Eiendommen ligger på Løken, om lag 900 meter fra E6 og 5 km fra Storslett sentrum.

Eiendommen består i følge Skog og landskap sitt gårdskart av i alt 544 dekar fordelt på 21,6
dekar dyrka mark, 238 dekar skogsmark, resten annet areal. Det som er betegna som dyrka
mark er leid bort til nabobruk. Kommunen opplyser at eiendommen opprinnelig besto av om
lag 60 dekar innmark, men at det som ikke er i drift ligger brakk.

På parsellen som søkes fradelt står eiendommens nyeste våningshus oppført i 1982. Det er
oppført på grunnmuren etter driftsbygningen. Det finnes et eldre våningshus på eiendommen
Landbruksavdelingen ser det som sannsynlig at oppretting av boligtomt inne på tunet vil
kunne føre til påregnelige drifts- og miljømessig merulemper for landbruksdrift. Parsellen er
fritt omsettelig og kan selges til personer uten tilknytning til eiendommen eller til
landbruksdrift, noe som vil kunne føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig
drift.

Fylkeslandbruksstyret i Troms delegerte i møte den 30.11.2007 til Fylkesmannen i Troms å gi
uttalelse vedrørende dispensasjon etter plan og bygningsloven § 7.

Fylkesmannen i Troms uttalte i brev av 16.10.2009 at en ut fra landbruksmessige hensyn ikke
kunne tilrå at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens arealdel.

Saksprotokoll fra driftsutvalget i Nordreisa kommune — møte den 2.11.2009
Eiendommen har ikke hatt selvstendig drift siden midten av 90-tallet. Om lag 25 daa dyrka
mark leies bort til bruk i drift. Resten av dyrka mark ligger brakk. Fra 01.07.09 kom det en ny
lov om driveplikt (jordloven §8). Det fører til at alle som eier en eiendom med fulldyrka jord,
overflatedyrka jord eller innmarksbeite har evig driveplikt så lenge de er eier av eiendommen
Dette fører til at jord som ligger brakk ikke bør tas hensyn til i en delingssak.

Side 100



Med et areal på 60 daa fulldyrka jord er dette en eiendom hvor det er mulig å drive
selvstendig landbruksdrift på en regningssvarende måte. Å fradele et hus midt på tunet/midt i
bebyggelsen på eiendommen vil være uheldig med tanke på at det i framtiden kan bli drift på
eiendommen. Det er ingen driftsbygning på eiendommen, noe som vil gi en merkostnad ved
oppstart av gårdsdriften. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at det vil hindre noe drift i
framtida.

Konklusjon
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller
at deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det er svært
uheldig med fradeling av en parsell som har tilknytning til tunet på en eiendom. Huset vil bli
fritt omsettelig, noe som kan føre til restriksjoner for landbrukseiendommen. Med de
ressursene som er på eiendommen i dag, vil det kunne drives en regningsforsvarlig
landbruksdrift på eiendommen i framtiden. Det er da viktig å bevare eiendommen best mulig.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av inntil 2 daa bebygd areal på eiendom 9/4,2 i Nordreisa kommune.

Videre gis det ikke hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til deling av 2 daa bebygd tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på landbruksmessige hensyn. Den omsøkte parsellen er i
tilknytning til tunet på eiendommen En fradeling av parsellen gjør den fritt omsettelig, og kan
dermed føre til restriksjoner for landbruket.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner fradeling av inntil 2 daa bebygd areal på eiendom 9/4,2 i Nordreisa kommune

Videre gis det hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til deling av 2 daa bebygd tomt.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at søker har bodd der i 30 år, og at han etter den nye
Odelsloven kan miste boretten.

Landbruksavdelingens merknader:
Det er ingenting i odelsloven som skulle tilsi at medeier av eiendommen kan miste sin borett på
eiendommen.

Saken ble behandlet av fylkeslandbruksstyret i møte den 17.11.2009.

Innstilling til vedtak:
"Fylkeslandbruksstyret påklager med dette Nordreisa kommunes avgjørelse om å gi
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om fradeling av boligtomt fra
eiendommen gnr. 9 bnr. 2, 4 i Nordreisa kommune.

Oppretting av en fritt omsettelig boligtomt her kan føre til drifts og miljømessige ulemper for
framtidig landbruk, og til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i
området."

Endringsforslag fra Britt Skinstad Nordlund:
"Fylkeslandbruksstyret påklager ikke Nordreisa kommunes avgjørelse om å gi dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel ved søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr. 9
bnr. 2, 4 i Nordreisa kommune."
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Vedtak:
Som innstilling til vedtak.

Vedtaket ble gjort med 5 mot 2 stemmer

Mindretallet på 2 stemte for endringsforslaget

Kommentar til klagen

I vedtaket til driftsutvalget i møte 02.11.09 ble den ny odelsloven vektlagt. Søker, Kjell Løken 
har bodd på eiendommen i 30 år, og pga den nye odelsloven mener de at han kan miste boretten.

Denne delingssøknaden skal behandles etter jordloven § 12 og plan- og bygningsloven §§ 7, 63. 
66 og 68. Odelsloven har ingen sammenheng med disse lovene, og skal dermed ikke behandles i 
lag. I tillegg er det ingenting i odelsloven som skulle tilsi at medeier av eiendommen kan miste 
sin borett på eiendommen. Det kan tinglyses personlig borett på en eiendom. Denne rettigheten 
følger eiendommen selv om den blir solgt, og kan bare slettes av den/ de som innehar 
rettigheten. 

Vurdering

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det er svært uheldig
med fradeling av en parsell som har tilknytning til tunet på en eiendom. Huset vil bli fritt
omsettelig, noe som kan føre til restriksjoner for landbrukseiendommen. Med de ressursene som
er på eiendommen i dag, vil det kunne drives en regningsforsvarlig landbruksdrift på
eiendommen i framtiden. Det er da viktig å bevare eiendommen best mulig.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6043 -6

Arkiv:

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 15.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Klage-Deling av eiendom 1942/49/5

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslovens § 23 pkt. 1 og kommuneplanens arealdel for Nordreisa, vedtatt av
kommunestyret i sak 0037/02.

Vedlegg
1 Kart (vedlegg til klagen)
2 Oversiktsbilde (vedlegg til klagen)

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 23 pkt. 1 i plan- og
bygningsloven og krever at før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
eiendom gnr. 49 bnr. 5 i Nordreisa kommune, må det fremmes en reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
adkomstveg. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det fra tidligere er tre fritidsboliger i området. To av disse 
må sees i sammenheng med den omsøkte tomten.

Saksopplysninger

Det søkes om punktfeste til bygging av hytte på eiendom 49/5 i Nordreisa kommune. Søknaden
er mottatt 27.05.09.

Søker: Birger Jensen, Tømmernes, 9151 Storslett.

Eiendom 49/5 ligger i Bakkeby, om lag 400 meter Fylkesvei RV866.
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I følge gårdkart fra Skog og landskap har eiendom 49/5 et totalareal på 874,2 daa. Av dette er 
7,6 daa fulldyrka jord, 0,1 daa overflatedyrka jord, 0,7 daa innmarksbeite, 46,2 daa skog på 
middels bonitet, 570,8 daa uproduktiv skog, og 248,8 daa annet areal.

Området hvor det søkes punktfeste består av myr og annen jorddekt fastmark.

Tidligere behandling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 24.11.2009

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 23 pkt. 1 i plan- og
bygningsloven og krever at før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
eiendom gnr. 49 bnr. 5 i Nordreisa kommune, må det fremmes en reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
tilkomstveg. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det fra tidligere er tre fritidsboliger i området, og disse må
sees i sammenheng.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 23 pkt. 1 i plan- og
bygningsloven og krever at før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
eiendom gnr. 49 bnr. 5 i Nordreisa kommune, må det fremmes en reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
tilkomstveg. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det fra tidligere er tre fritidsboliger i området, og disse må
sees i sammenheng.

Saksopplysninger
Det søkes om punktfeste til bygging av hytte på eiendom 49/5 i Nordreisa kommune. Søknaden
er mottatt 27.05.09.

Søker: Birger Jensen, Tømmernes, 9151 Storslett.

Eiendom 49/5 ligger i Bakkeby, om lag 400 meter Fylkesvei RV866.

I følge gårdkart fra Skog og landskap har eiendom 49/5 et totalareal på 874,2 daa. Av dette er 
7,6 daa fulldyrka jord, 0,1 daa overflatedyrka jord, 0,7 daa innmarksbeite, 46,2 daa skog på 
middels bonitet, 570,8 daa uproduktiv skog, og 248,8 daa annet areal.
Området hvor det søkes punktfeste består av myr og annen jorddekt fastmark.

Planstatus:
Tomta er i landbruk, natur- og friluftsområde, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan-
og bygningslovens § 7.
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Like i nærheten av der det søkes punktfeste er det to fritidstomter med hytter og et gammelt
våningshus som benyttes til fritidsformål. Disse ligger innenfor om lag 230 meter fra der det
søkes punktfeste.

I kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 0037/02
framgår bl.a:
”Ved oppføring av mer enn to fritidsboliger (nye eller eksisterende) i et område der det er
naturlig å se disse i sammenheng, vil det bli stilt krav om reguleringsplan for området der disse
ligger. Dette fordi mer enn to fritidsboliger i et område vurderes som et større bygge- og
anleggstiltak og faller derfor inn under plan- og bygningslovens § 23”.

I plan- og bygningslovens § 23 pkt 1, sies følgende:
”Det skal utarbeides reguleringsplan for de områder i kommunen hvor det er bestemt i 
arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan og for områder 
hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider”.

Vurdering
Ved deling av eiendom 49/5 vil det bli fire hytter i nærheten av hverandre . Disse må sees i
sammenheng med hverandre, og det må derfor før en eventuell fradeling stilles krav om
reguleringsplan i h.h.t. retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak 0027/02.

Klagebehandling til møte i driftsutvalget 02.02.10

Driftsutvalget vedtok i møte 24.11.09 at før kommunen tar stilling til delingssøknaden om 
deling av eiendom gnr. 49 bnr. 5 i Nordreisa kommune, må det fremmes en reguleringsplan med
Reguleringsbestemmelser (sak 96/09).
Søker Birger Jensen påklaget Nordreisa kommunes avgjørelse om at før kommunen tar stilling 
til delingssøknaden om deling av eiendom gnr. 49 bnr. 5 i Nordreisa kommune, må det fremmes 
en reguleringsplan (mottatt 22.12.09).

Klage på vedtak – Deling av eiendom 1942/49/5

Viser til melding om vedtak datert 07.12.09, deres ref. 2009/ 6043-4

Ved saksopplysninger opplyses det: Det søkes om punktfeste til bygging av hytte på eiendom
81/1 i Nordreisa kommune. Det riktige skal være 49/5 som seinere beskrevet.

Eiendommen har en total areal på 874 daa.
Det er riktig at det er 2 hytter på eiendommen. Det gamle bolighuset på eiendommen har ikke
innlagt vann/kloakk, - og strøm er frakoblet. Bolighuset på eiendommen kan ikke benyttes
som bolig ved dagens standard. Eiendom 49/5 må derfor bygge ny bolig. Dagens bolig vil da
bli benyttet som lager og redskapshus.

Beliggenheten ligger slik at det gamle bolighuset og dyrket mark strekker seg fra kommunal
veg og til sjøen, ca 150 m.
På nordsiden og sørsiden av dyrket mark og det gamle bolighuset er det markert fjellrygg som
strekker seg fra kommunal veg og ned til sjøen. Det er derfor enn naturlig skille, hvor
hovedeiendom deler hytteområde 49/55 fra 49/40 (2 tomter).
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Det er tidligere søkt om deling av tomt i samme område. Fikk avslag pga at tomta var
nærmere enn 100 m fra sjøen. Har nå trukket tomten lenger fra sjøen, - mot myrområdet.
Tomta (hytte) blir plassert på fjellgrunn. Tilkomstveg vil bli opparbeidet fra vegen som går
over eiendom 49/5 til 49/40.

Det er ikke planlagt flere hytter i området.
Jeg anser hytteområdet som 2 felt, -en på nordsiden og en på sørsiden av hovedeiendommen.
Det søkes nå om punktfeste for 1 hytte. Det vil da etter min vurdering bli 2 hytter på
nordsiden av eiendom 49/5. Viser til vedlagte kart.

En vil trekke den slutning, hvis det er nødvendig og bruke bygningsloven § 23 pkt 1., vil jeg i
så fall søke dispensasjon fra bygningsloven § 7 og plan- og bygningslov §23 pkt. 1 for å få en
hyttetomt.

Håper dette klargjør områdets situasjon på en bedre måte og at saken får en positiv
Behandling.

Kommentarer til klagen

Det er beklagelig at det var skrevet feil gårds- og bruksnummer i sakspapirene. Det riktige 
skulle selvsagt være gnr. 49 bnr. 5. Det riktige nummeret kom fram i skaksfremlegget og på 
kartet slik at feilen ikke fikk betydning for behandlingen og vedtaket.

I matrikkelen har det gamle bolighuset på eiendommen status fritidshus. Kravene til standard på 
fritidshus kan ikke sammenlignes med de kravene man har til en bolig. Ved vurdering om det er 
behov for reguleringsplan må man ta utgangspunkt i den statusen bygningen har i dag. 
Eventuelle framtidsplaner kan endres og bør ikke tas hensyn til.

Avstanden mellom eiendom 49/55 og 49/40 er såpass stor at de to alene ikke nødvendigvis skal 
sees i sammenheng. Fremdeles vil det gamle bolighuset, eiendom 49/40 og den omsøkte tomten 
bli tre fritidsboliger som bør sees i sammenheng. Søker har ikke planlagt flere hytter i dette 
området, men planer kan endres i framtiden.

Vurdering

Ved deling av eiendom 49/5 vil det bli fire bygninger i nærheten av hverandre som har status 
fritidsbolig. Tre av disse må sees i sammenheng med hverandre, og det må derfor før en 
eventuell fradeling stilles krav om reguleringsplan i h.h.t. retningslinjer vedtatt av 
kommunestyret i sak 0027/02.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/391 -1

Arkiv: 611

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 25.01.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/10 Nordreisa driftsutvalg 02.02.2010

Tomt for ambulansestasjon

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Informasjon om tomt ved Sonjatun og planprosesser

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune stiller tomt ved Sonjatun til disposisjon for ny ambulansestasjon.
Tomtepris fastsettes til kr 100.000,-.  I tillegg bekoster kjøper fradeling og tinglysning.
Rådmannen gis fullmakt til framforhandle og opprette avtale med utbygger om drifts-og 
vedlikeholdskostnader for fellesområder som parkeringsplasser for ansatte og grøntarealer.  

Saksopplysninger

Universitetssykehuset Nord Norge UNN gjennomfører for tiden anbudskonkurranse om leie av 
lokaler for ambulansestasjon i Nordreisa. 
I konkurransegrunnlaget framgår at lokalisering i nærheten av Sonjatun er å foretrekke.
Som grunneier av arealene ved Sonjatun vil kommunen kunne tilby nødvendige arealer for 
ambulansestasjon i nær tilknytning til Sonjatun.  Dette har UNN fått informasjon om. Vi har 
også bedt om at informasjonen gis videre til interesserte anbydere.
Ambulansestasjon er et offentlig driftstiltak som i plansammenheng vil bli henvist til område 
regulert til offentlig formål.
I Storslett-området er det i all vesentlig grad områder eid av kommunen, med unntak av arealet 
ved Psykiatrisk senter.  
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Vurdering

Ambulansestasjon i umiddelbar nærhet til Sonjatun, vil sannsynlig bety samme tomt som 
Sonjatun ligger på.  Andre kommunale tomter regulert til offentlige formål er forbehold skoler, 
barnehager og kommunehuset.   Forretningstomter kan ikke bebygges med ambulansestasjon 
uten omregulering.  I denne delen av Storslett er det lite med forretningstomter i reserve.
Omregulering og nedbygging av forretningstomter til andre formål,  kan bety at vi ikke har 
tilstrekkelig med regulerte forretninger i Sentrum i framtiden.
Administrasjonen har med bakgrunn i interne vurderinger foreslått å tilby interesserte utbyggere 
nødvendig areal ved Sonjatun.  Det er gitt informasjon til UNN om planprosesser innen ulike 
områder, samt at kommunen stiller tomt ved Sonjatun, se vedlegg.

Kommunen vil ikke påta seg å investere og drifte ambulansestasjon for UNN, så lenge andre 
interessenter finnes.
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Til den det måtte angå

Vedr konkurranse om ambulansestasjon i Nordreisa

Nordreisa kommune har registrert at UNN har lyst ut konkurranse om etablering av 
ambulansestasjon i Nordreisa. I den sammenheng har vi gjort en vurdering av planstatus 
tilknyttet en slik etablering. Dette på bakgrunn av henvendelser fra noen potensielle tilbydere 
for dette prosjektet.

Vi tolker plan- og bygningsloven slik at en ambulansestasjon må etableres i et område som 
har planstatus i reguleringsplan evnt kommuneplan som offentlig og/eller allmennyttige 
formål. Status for sentrumsområdene i Nordreisa (Sørkjosen/Storslett) er at det kun er 
området ved Sonjatun som har slik planstatus og som har ledig areal til bebyggelse. Vi har på 
denne bakgrunn gitt melding til UNN v/ Marin Sivertsen (e-post fra Roy Jørgensen datert 
13.01.2010) at kommunen kan stille til disposisjon areal til formålet til valgte tilbyder. Her tar 
vi forbehold om politisk godkjenning i møte den 3. februar 2010. 

Hvis det skal etableres ambulansestasjon på tomt ved Sonjatun vil følgende gjelde; 

1. Kommunen forutsetter at nytt bygg etableres i tråd med kommunens planer og 
retningslinjer for utbygging i området. Det skal utarbeides en særskilt situasjonsplan 
som skal godkjennes av Nordreisa kommune før det kan gis byggetillatelse. Denne 
skal utarbeides i målestokk 1:500. Planen skal vise bygningens utforming, avkjørsel, 
parkering, grøntområder i rimelig avstand fra bygget m.m. Det skal utarbeides 3D 
tegninger/fotomontasje som på en tydelig måte viser byggets utforming og tilpasning 
til eksisterende nabobygg (Sonjatun) og nære omgivelser.

2. I gjeldende plan for området er det gitt lite konkrete føringer for ny bebyggelse. 
Forhold knyttet til byggets form, estetikk mv må avklares gjennom utarbeidelse og 
behandling av situasjonsplan. Vi kan på bakgrunn av dette gi følgende føringer;

a. Bygget skal ha en naturlig tilpasning til Sonjatun funksjonelt og estetisk. Det 
må utarbeides en arkitektfaglig beskrivelse og begrunnelse for de vurderinger 
og valg som legges til grunn. Bygget må anses som en del/tillegg tillegg til 
Sonjatun i arkitektonisk forstand.

b. Bygget skal plasseres innenfor området merket 1 i kartvedlegg. Området er ca 
300 m2.

3. Bygget plasseres på tomt (se avgrensning på kartvedlegg) som fradeles og selges til 
byggeier.

4. Bygget kan ikke endre bruksformål til annet formål som ikke er i tråd med planens 
intensjoner. Dette med mindre det ikke gjøres annet planvedtak.

Tilbydere som planlegger bygging eller ombygging på annet sted i kommunen som er planlagt 
til annet formål (eks område for næring, område for bolig) må legge til grunn at Nordreisa 
kommune vil måtte gjøre en konkret arealmessig og planmessige vurderinger. I noen tilfeller 
kan det være aktuelt for en tilbyder å iverksette arbeid for omregulering av eksisterende
planer til formål offentlige formål. Endring av reguleringsplaner må behandles og normalt 
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vedtas politisk. En slik prosesser vil ta mellom 5 og 9 mnd avhengig av endringens 
kompleksitet, innspill til planarbeidet og tidspunkt for fastsatte møter i gjeldende utvalg eller i 
kommunestyret.

Hvis det planlegges bygging i områder som ikke er del av reguleringsplan vil kommuneplanen 
gjelde. Det kan gjennom denne bli stilt krav til utarbeidelse av reguleringsplan. I noen tilfeller 
kan det være aktuelt å søke dispensasjon fra kommuneplan. Saksbehandlingstid for slike saker 
vil avhenge av sakens kompleksitet, høringsfrister mv.

For øvrig forholder administrasjonen i Nordreisa kommune seg til gjeldende plansituasjon inn 
til annet vedtak er gjort.

Nordreisa kommune ber om at UNN videreformidler denne informasjonen til potensielle 
tilbydere. 

Kontakt i Nordreisa kommune er;

- Roy Jørgensen, avdelingsleder teknisk avdeling, tlf. 77 7707 50. 
- E-post. roy.jorgensen@nordreisa.kommune.no

- Arne Wassnes, byggesaksbehandler, tlf 77 77 07 51. 
 E-post: arne.wassnes@nordreisa.kommune.no

-
- Rune Benonisen, arealplanlegger, tlf 77 77 07 68. 
- E-post rune.benonisen@nordreisa.kommune.no

2 KARTVEDLEGG
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Kartvedlegg 1: Situasjonskart med tomteplassering
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Kartvedlegg 2: Utsnitt av reguleringsplan
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