
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 09.03.2010
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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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 15/10 Referatsak

RS 16/10 Oversendelse av brev om anbefaling om 
ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010

2009/3869

RS 17/10 Rapport for bruk av stimuleringstilskudd og 
vakttilskudd i 2009 for Nord Troms

2009/3552

RS 18/10 SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD 
TIL NORD TROMS VETERINÆRDISTRIKT

2009/3552

RS 19/10 Byggetillatelse tilbygg på gbr. 1942/10/10 2009/7177

RS 20/10 Byggetillatelse - enkle tiltak gbr. 1942/47/137 2010/283

RS 21/10 Tillatelse ett trinn - utbygging Rovdas III gbr. 
1942/13/120 mfl.

2010/282

RS 22/10 Rivingstillatelse deler av bygning på gnr. 
1942/11/11

2009/9386

RS 23/10 Ferdigattest bolig på gbr. 1942/52/158 2009/7249

RS 24/10 Særutskrift - Korrigering vann- og avløpsgebyrer 
2010

2009/9610

PS 16/10 Dispensasjonssøknad - Høgegga boligfelt 2010/193

PS 17/10 Dispensasjon fra arealdel i kystsoneplanen -
lokalitet 16015 Russelv i Nordreisa kommune

2009/8531

PS 18/10 Deling av eiendom 1942/21/3 2009/8154

PS 19/10 Deling av eiendom 1942/27/5 2009/7742

PS 20/10 Klage - Deling av eiendom 1942/74/2 2009/4255
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PS 15/10 Referatsak



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

•AKSNR.

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. DoK.NR.Arldvkodw-
15.02.2010 2009/229 - 1 2

Therese Sigurdsen 77 64 22 05  Deres dato Deres ref. i LØPENR. ARKKODE

Direktoratet for naturforvaltning

7485 Trondheim

Oversendelse av brev om anbefaling om ekstraordinært uttak av jerv i
region 8 i 2010

På vegne av Rovviltnemnda i region 8 oversender Fylkesmarinen i Troms, som sekretariat,
brev om anbefaling om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010. Vi viser også til e-post
datert 17.02.2010 hvor brev er vedlagt.

fylkesmiljøvernsjef
Cathrine Henaug

d/72:1

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling

Therese Sig 4 f1 en
fagansvarlig

VCCU,e,cis,

»p-?' (7( at'M
Adr-e-ss~:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindrifissamers ftlkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 Tromsø
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her

Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åvffiluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok

'`‘4 NORDRE1SA KOMMUNE
SEPMCEKONTORET

postmottak@fmtr.no
Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmak flyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelagv/Nils Mathis M Sara, boks 334, 9521 Kautokeino
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelagv/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, dokumentet legges ut på sharepoint
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Kvote
Felt

ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Direktoratet for naturforvaltning
7485 Trondheim

Deres ref Vår ref

Anbefaling om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 — 2010
Rovviltnenmda i region 8 vil med dette anbefale Direktoratet for naturforvaltning om å fatte
vedtak om ekstraordinært uttak av jerv i region 8 i 2010 med ei geografisk prioritering som
her følger. Rovviltnemnda i region 8 viser til naturmangfoldloven, forskrift om forvaltning av
rovvilt, forvaltningsplan for rovvilt i region 8 og vedlagt protokoll fra møte i rovviltnenmda
18.08.2009 om vedtak om kvoter for lisensfelling av jerv 2009/2010.

Bestandsmål
Som det fremgår av § 3 i forskrift om forvaltning av rovvilt er bestandsmålet for jerv i
region 8 — Troms og Finnmark 10 ynglinger, hvor det skal være tre i Finnmark
fylke.

Tabell 1. Jerveynglinger i perioden 2007-2009 og bestandsmål for jerv i region 8 Troms (TR) og Finnmark (FI).
*angir antall hiuttak hvor mor og/eller valper ble avlivet.

Lisensfelling av jerv 2009/2010
Kvota for lisensfellinga av jerv ble av nemnda satt til totalt 38 jerv: 22 i Finnmark
og 16 i Troms fylke. I Troms ble kvota fastsatt til 10 jerv i B-området og seks jerv i A-
området med ei tispekvote på tre dyr. I Finnmark ble kvota fastsatt til 20 jerv i B området og 2
jerv i A området med ei tispekvote på ett dyr.

I nemnda sitt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv fastsatt i august 2009 står det at dyr
kan flyttes mellom fylkene i samråd med leder av nemnda. I telefomnøte for rovviltnemnda
den 12. februar 2010 ble en jerv flyttet fra A området i Finnmark til A området i Troms. Dette
ble gjort da det kun var felt ei tispe i Troms så langt i fellingsperioden og antall ynglinger i A
området var høyt foregående år.

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 8
cio Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Total
38
24

Finnmark
22
14

Leder for rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk
91174752
Willy.ornebakk@samediggi.no

Arkivnr 2009/229 Dato: 16.02.10

2 A + 20 B
14 B

Troms
16
10

Saksbehandler:
Therese Sigurdsen
776 42205

6 A+ 10 B
5 A+ 5 B

Ynglinger 2007 Ynglinger 2008 Ynglinger 2009 Bruttosnitt 2007- Bestandsmål
2009 (Netto)

20 (3*) 17 (-3*) 19 (3*) 18,7 (15,7) 10 totalt
Troms 9 Troms 12 (1*) Troms 13 (-1*) 11,3 Troms (10,6) 7 i Troms

Finnmark 11 e3* Finnmark 5 (-2*) Finnmark 6 (2*) 7,3 Finnmark (5) 3 i Finnmark
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I løpet av lisensfellingsperioden for jerv 2009/2010 er totalt 24 jerv felt i region 8. Vi ser en
positiv utvikling i antalI jegere og fellingssuksess, særlig i Troms fylke. I Finnmark er det
færre aktive jegere, men to jervej aktkurs i fylket i 2009 har økt interessen betydelig. Gjennom
nye jervejaktprosjekt i begge fylker via "Leve i naturen" i samarbeid med NJFF, vil en
forsøke å øke oppslutningen om lisensjakt i begge fylker. Med bakgrunn i direkte tap av rein
til jerv, samt forebyggende tiltak for kommende kalvingssesong for rein og beitesesong for
sau har fylkesmennene i Finnmark og Troms innvilget søknader om skadefelling, og iverksatt
på eget initiativ skadefellingstillatelser på jerv nå mot slutten av lisensfellingsperioden. Av en
skadefellingskvote på 18 dyr i perioden 1.6.2009 til 15.02.2010 har 11 blitt felt, hvorav 10 i
Finnmark og to i Troms. Det gjensto 6 jerv på skadefellingskvoten 15.02.2010.

Ekstraordinært uttak i forvaltningsområde B
Rovviltnemnda for Rovviltregion 8 anbefaler Direktoratet for naturforvaltning om å fatte
vedtak om uttak av jerv i forvaltningsområde B i Troms og Finnmark I
forvaltningsområde B ønsker nemnda å prioritere beitedyr fremfor rovvilt. B-området dekker
mesteparten av kalvingsområdet for reindrifta og det meste av sommerbeitene for både rein og
sauenæringen. Rovviltnemda anbefaler etter en helhetsvurdering at eventuelle vedtak av
Direktoratet for Naturforvaltning, om å iverksette ekstraordinære uttak, bør prioriteres til
følgende områder:

Troms  fylke
I lisensfellingsperioden er ti jerv felt i Troms fylke, åtte på lisensfelling og to på skadefelling.
Da det er felt 5 jerv i A området i Troms ser ikke Rovviltnemnda behov for ytterligere uttak
av jerv her og ønsker at eventuell innsats rettes mot B områdene som skissert under.

Aktuelle områder for eventuelle ekstraordinære uttak i Troms
1. Storfjord og Kåfjord kommuner Beitesesongen 2009 har det vært en økning i tap i

området. I 2009 ble det godkjent tre ynglinger i området. En hannjerv ble felt på
skadefelling den 15.02.10. I forbindelse med skadefellingen ble det registrert stor
aktivitet av jerv i området rundt Skibotndalen. Manndalen, Skibotndalen og Kitdalen
er et viktige beiteområder for sau. Området mellom Storflord og Kåfjord er også
helårsbeite for Helligskogen reinbeitedistrikt. Uttak i B-området i Storfj ord og Kåfjord
gis derfor høy prioritet.

2.  Skånland og Gratangen kommuner. Dette er et område med årlige tap av sau og
rein til jerv. Det er en del lisensjegere i området, men det har ikke vært felt jerv på
lisensfelling i år. Deler av områdene er ulendte og vanskelig å ta seg fram i. Det er i
vinter utstedt skadefellingstillatelse på to jerv i området, uten fellingsresultat.

3.  Hjerttindmassivet, her slippes det sau på beite fra alle kanter. I tillegg er dette en
sentral del av beiteområdet til Hjerttind reinbeitedistrikt. Dette tilsier høyt potensial
for skader både på sau og rein. Tap til jerv har flere år vært betydelige i Hjerttind.

4. Blåtindan og Malangshalvøya, Balsfjord og Målselv kommuner. Det er et viktig
beiteområde for sau og rein. Det er felt ei jervetispe her på lisensfelling i vinter.
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Området ses i sammenheng med Malangshalvøya. Selv om det har vært registrert lite
aktivitet av jerv på Malangshalvøya i vinter vurderes det som sannsynlig at jerv som
måtte forekomme på Malangshalvøya også har Blåtindan som del av sitt
aktivitetsområde. Også Malangshalvøya er et viktig beiteområde for sau.

Side 3 av 4

5. Nordreisa.  Det er mye sau på beite i kommunen. Det er ikke felt jerv i løpet av
lisensfellingsperioden i Nordreisa i år. Det er observert en god del jerv i A området i
løpet av vinteren , færre jerv er observert i B området.

6. Det er i løpet av vinteren observert spor av to dyr i Fagerfjellområdet. Her ble det
sist for to år siden gjort forsøk på å avlive ei tispe i forbindelse med ekstraordinært
uttak.

Finnmark fylke
I perioden 10.01. til 15.02.2010. er 10 jerv felt ved skadefelling i Finnmark Disse har vært
rettet mot områder med dokumenterte tap av rein/sau og potensielle yngleområder for jerv.

Rovviltnemnda har vurdert om ekstraordinært uttak er aktuelt i forvaltningsområde A i
Finnmark, og har ikke funnet dette som aktuelt virkemiddel utfra dagens skade- og
bestandssituasjon.

Aktuelle områder for eventuelle ekstraordincere uttak i Finnmark
1)  Områdene rundt Austertana med spesiell fokus på jerv med tilholdssted i

elvedalene Vierca, Basavzi, Julelvdalen, Lievlanoaivi. Alternativt områder innen Rbd.
7 nord til Trollfjorden i Tana og Berlevåg kommuner. Nesseby kommune Nord for E 6
og Varangerfjorden har ikke prioritet.  Ved Skadefellingsforsøk i elvedalene er
jerveaktivitet påvist, samt flere reinkadaver er funnet. Terrengforholdene her
vanskeliggjør å felle jerv på bakken ved ordinær skadefelling. Dette er rein- og
sauebeiteområder.

2) Områder i Nesseby kommune Sør og Sør-Varanger kommune avgrenset innen
Reinbeitedistrikt 6 vinterbeite, sør for Varangerfjorden og øst til Neiden.
Kortvarig skadefellingsforsøk iverksatt av distriktet uten bistand utenfra, hvor en ikke
har lyktes. Det er nylig dokumenterte jerveskader her.

3) Områdene mellom Bugøyfjord  — Neiden  — Munkelv og finskegrensen, og
eventuelt områdene sør for Kirkenes (Sandnesdalen — Oksfjellet), i Sør-Varanger
kommune.  Flere jerv har vært observert etter at en jerv ble felt på skadefelling her i
januar.

4) Områdene Porsangerhalvøya fra Stiikorassa og sørover (inldudert Snefjord og
Middagsfjellet) avgrenset i sør av E6 mellom Olderfjord og Repparf.jord. I Måsøy,
Kvalsund og nordvestlige deler av Porsanger kommuner.  Dokumenterte jerveskader
siste reindrifisår 09-10 uten at det har vært avgang av jerv her. Kalvingsområder.
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5) Områdene Transfarelvdalen  — Russeluft  -  Sarves — Seainnos -Leirbotn, i Alta
kommune.
Dokumenterte jerveskader siste reindriftsår 09-10. Kalvingsområder.
Tapsområder sau.

Fylkesmannen i Finnmark har i sin anbefaling ovenfor Rovviltnemnda listet opp flere aktuelle
tapsområder i prioritert rekkefølge med bakgrunn i målsetningen om å maksimere den
skadereduserende effekten ved eventuell åpning for ekstraordinære uttak. Områder hvor en
har lyktes med fellinger ved ordinær lisensfelling og ved skadefelling har lav prioritert.
Fylkesmannen i Finnmark vurderer det som aktuelt å benytte ekstraordinære uttak som
virkemiddel i B-området til tross for at 14 av en Lisensfellingskvote på 20 jerv er felt, og en
rekke av fellingene har vært rettet mot områder med dokumenterte tap/ potensielle
yngleområder. Fylkesmannen overlater til Direktoratet for Naturforvaltning å vurdere omfang
av eventuell innsats og kvoter for ekstraordinære uttak i Finnmark 2010.

B  — Området i Finnmark
Det bør legges ekstra helikoptertid og innsats i områder med høyeste prioritet , for maksimal
måloppnåelse mht å ta ut skadegjørende individer. Benevnte skadeområder bør først
gjennomsøkes.

Forvaltningsplan for region 8
Det vises til forvaltningsplanen for rovvilt, som sier at i forvaltningsområde B- for jerv er det
ikke ønskelig med rovvilt, per i dag er det rovvilt i B området og det vil tidvis være rovvilt
som trekker fra A området til B området. Nemnda ønsker å benytte tilgjengelige virkemidler
for å begrense antall rovvilt i B områdene.

Bakgrunnen for prioritering av nevnte områder er tapstallene for sau og rein på beite de siste
årene, ønske om å redusere framtidige tapstall, samt å redusere rovviltbelastningen i
forvaltningsområde B.

Med hilsen

Willy ørnebakk
leder for rovviltnemnda
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ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll fra mote i Rovviltnemnda for region 8

Dato: 17.08-18.08.09
Sted: Rica Hotell Vadsø

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk (leder)
John Karlsen
Sigrund Hestdal
Rut Olsen

Forfall:
Rut Olsen (17.08)
Einar Johansen
Reindriftsforvaltningen

Dagen var lagt opp som et seminar med innlegg fra inviterte gjester. Både husdyr- og
reindriftsnæringene, samt nærliggende kommuner, var invitert til fagseminaret som hadde
følgende program:

12.00 — 12.45

12.45 - 12.55

12.55 - 13.15

13.15 - 13.30

13.30 - 13.45

13.45 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 — 14.45

14.45 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 -16.00

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 8
c/o Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSO

Utvidet sekretariat:
Erlend Vinje, FM i Troms
Elle Risten Wigelius, FM i Finnmark (17.08)
Gunnhild Breidalen, Mattilsynet
Paul Nilsen, FM i Finnmark (18.08)
Hans Magnus Sætra, FM i Finnmark
Gøril Einarsen, FM Troms

Lunch

Velkommen og innledning med leder Willy Ørnebakk

Erfaringer fra gaupejakt i Skånland v/ Bjørn Andor Hansen

Finnmark bondelag v/ Fred Johnsen og Ståle Karlsen

Finnmark sau og geit v/ Roy Mikkola

Finnmark bonde — og småbrukarlag v/Jon Nikolaisen

SNO sentralt v/ Kjartan Knudsen

Kaffe m/noe søtt

SNO Finnmark v/ Magne Aasheim

Varanger Reinsamelag v/ Jan Iver Smuk

Karasjok flyttsamelag v/ Nils Mikkel Somby

Kautokeino flyttsamelag v/ Nils M Sara — møtte ikke

Leder for rovviltnemnda:
Willy Gmebakk
91174752
willyorn@online.no

Saksbehandler:
Gøril Einarsen
776 42205
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16.00 - 16.15 Polmak flyttsamelag v/ Magne" Ballovarre

17.30 Middag

Tirsda 18.au ust

Tid: 09 00 — 12 30

Saksliste:

Sak 22/09 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 23/09 Orienteringssaker

Sak 24/09 Referatsaker

Sak 25/09 Kvoter for lisensfelling på jerv 2009/2010

Sak 26/09 Anbefaling om kvote for lisensfelling av bjørn 2009

Sak 27/09 Diverse

Sak 22/09. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Som innstilling

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark godkjenner innkalling og sakliste til møte 17.-
18.august 2009.
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Sak 23/09. Orienteringssaker
Orientering fra leder i nemnda

- Kort oppsummering av seminaret fra mandag 17.08.
John Karlsen - 1 møtene vi har hatt med næringsorganisasjonene, og næringsutøvere
har det framkommet en frustrasjon over de store tapene næringa har. De er også svært
misfornøyd med erstatningsordningen. På grunn av disse tilbakemeldingene må vi som
utvalg gi signalene videre til direktorat og departement. Jeg mener vi ikke bare bør
gjøre det, men vi er forpliktet til det. John Karlsen ønsker at rovviltnemnda evaluerer
informasjon nemnda har fått fra sau - og reindriftsnæringen gjennom ulike seminarer
og folkemøter, og at dette videreformidles til de rette instanser. Hva er næringen
fornøyd med, hva er de ikke fornøyd med. Leder, Willy ørnebakk mener en rullering
av forvaltningsplan, der de involverte, næringen mv får mulig til å uttale seg, er en
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bedre måte å sikre at alle kan få si hva de mener. Dette kan en allerede begynne med i
høst.

Konklusjon: I etterkant av møtet skal Rovviltnemndas leder gjør en praktisk avklaring
med sekretariatet om hvor tidlig det er praktisk mulig å starte med en rullering av
forvaltningsplan.

- Fagmøte Bardufoss 19.mai
Som i Alta og Tana arrangerte Rovviltnemnda fagmøte i Bardufoss. Tema var
Overvåkingsmetodikk gaupe og jerv, Status på gaupeprosjektet i Scandlynx, resultater
fra DNA analyser på jerv og bjørn, resultater fra kongeørnprosjektet i Finnmark, kort
orientering om tapsutvikling av sau og rein, bestandsutvikling rovvilt, dyretall sau og
rein, erstatningsutbetalinger samt informasjon om Rovvilt region 8.
- Møte om bjørn 27.mai
DN arrangerte folkemøte i Pasvik.
- Møte med de svenske samebyer 23.juni.

Orientering fra FM i Troms og Finnmark
- Regler for storviltjakt/rovviltjakt v/Fylkesmannen i Finnmark:
FeFo har vedtatt regler for årets storviltjakt/rovviltjakt. I høringen har FM i Finnmark
har vært tydelig på at en ønsker en størst mulig tilgang for jegere fra hele landet mht
bjørnejakt. En burde åpne for at alle kan søke om jakt på bjørn i Finnmark.
Når det gjelder bjørnejakt har FeFo vedtatt:
Fra 1.-20. sept. kan hvem som helst søke om jaktkort på bjørn så lenge de er bosatt i
Finnmark og er registrert som lisensjeger. Fra 21.-24. sept er det ingen som kan jakte
bjørn. Fra 25. sept er det kun elgjegere som får jakte i sine jaktfelt på FeFo sin
eiendom.

Gaupe og jerv: Lisensfelling av jerv og kvotejakt på gaupe på fmnmarkseiendommen
er åpen for alle bosatte i Finnmark som har løst lisens (jerv) og betalt småvilkort. I
jakttida for elg kan elgjegere felle jerv på lisens i sitt jaktfelt uten småviltkort fra FeFo.

- Avgang gaupe, jerv, bjørn jaktåret 08/09. FM i Troms.

Sak 24/09 Referatsaker
Følgende dokumenter er siden møte i nemnda 07.05.09 sendt ut til informasjon

• Kopi av vedtak om uttak jerv (ynglehi) — Kvænangen (Navitdalen) og Salangen
kommune (Lavangseidet), av DN datert 11.05.09.

• Kopi av brev fra DN til MD datert 04.05.09. Oversendelse av klage på avslag om
fellingstillatelse på gaupe i Nordreisa.

• Kopi av vedtak om uttak av jerv i Alta kommune, av DN datert 27.04.09.
• Kopi av vedtak om uttak av jerv i Porsanger, av DN datert 29.04.09.
• Brev fra Tana kommune til Rovviltnemnda datert 13.05.09. Svar på henvendelse om

skadefelling og utfordring mht behandling av søknader om disp.
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• Brev fra Båtsfjord kommune til Rovviltnemnda datert 14.05.09. Svar på henvendelse
om dispensasjonsbehandling i forbindelse med skadefelling.

• Brev fra Lavangen kommune, datert 18.juni 09. Svar på henvendelse om
dispensasjonsbehandling i forbindelse med skadefelling.

• Brev fra DN til Bardu kommune datert 14.05.09 om "Spørsmål angående forvaltning
av bjørn i Troms".

• Brev fra DN til Fylkesmennene datert 29.05.09. Betingede fellingstillatelser på gaupe,
jerv, bjørn og ulv i 2009/2010.

• Brev fra MD til Rovviltnemnda i region 8 datert 23.06.09. Vedrørende
erstatningsordningene for husdyr og rein.

• Brev fra DN datert 24.06.09 vedrørende anmodning om vårregistrering og evt.
skadefelling av bjørn i Sør-Varanger og Porsanger kommune i Finnmark.

• Brev fra DN datert 25.06.09. Supplerende tildelingsbrev 2009 for
Miljøverndepartementets ansvarsområde.

• Fellingstillatelse på bjørn, Sør Varanger, FM i Finnmark datert 30.06.09.
• Fellingstillatelse på bjørn i Bardu, FM i Troms datert 01.06.09, samt forlengelse på

fellingstillatelse datert 17.06.09.
• Kopi av brev fra DN datert 23.06.09. Avslag på søknader om skadefelling av jerv på

Varangerhalvøya våren 2009.07.21.
• Nyhetsbrev fra Scandlynx i Troms og Finnmark Juli 2009 datert 17.07.09.
• SMS fra CHE: Innstilling for stilling som ledere og prosjektmedarbeidere i Rovvilt

region 8 ferdig. Tilbud til stillinger i Rovvilt region 8 sendt ut. Det neste er å få samlet
styringsgruppa.

Sak 25/09 Kvoter for lisensfelling på jerv 2009/2010

Vedtak: Som innstilling

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark følger Fylkesmennenes innstilling, og vedtar med
dette en kvote på (38) jerv under lisensfellingen 2009/2010. Kvotene settes på bakgrunn av
Forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.09.2007.

Kvotene og lisensområdene fordeles som følger mellom Troms og Finnmark:
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Finnmark: Kvote på  totalt 22 jerv fordelt på 20 jerv i sone B og 2 i sone A. I sone A kan
det makimalt felles 1 tispe.

Fylkesmannen kan i samråd med Rovviltnemnda inndele fylket i ytterligere fellingssoner ved
behov.

Troms: Kvote på totalt (16) jerv fordelt på 10 jerv i sone B, og 6 jerv i sone A. I sone A kan
det makimalt felles 3 tisper. Dette betyr at fellingen innen sone A blir stoppet når tre tisper er
felt.
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Felles for både Finnmark og Troms:  I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmennene
stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr skal kunne omfordeles på tvers av
fylkesgrensene ved behov.

Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk
natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer
gjennom ordinær, frivillig jakt/felling.

Saksfremstilling:
Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov om viltet (Viltloven), av 29.05.1981.
- Forskrift om forvaltning av rovvilt, av 18.03.2005.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

Lisensfelling av jerv
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Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet
Bestandsmålene i region 8 er forskriftsfestet jf. "Forskrift om forvaltning av rovvilt"
av Miljøverndepartementet den 18. mars 2005. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt
mellom fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av jerv, hvorav
tre ynglinger skal være lokalisert i Finnmark og sju ynglinger lokalisert i Troms.

Nemndens myndighet skal for jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om
ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Jamfør forskriften,
har rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv jfr. § 10,
dersom gjennomsnitt av antall ynglinger av jerv de tre foregående år ligger over de nasjonalt
fastsatte bestandsmålene for regionen (10 ynglinger).

Hensikten med å iverksette skademotivert lisensfelling, er å begrense veksten og/eller
utbredelsen av jervebestanden samt begrense den skade som jerv påfører bufe- og
tamreinnæring. For at den skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at
lisensfellingen i sterk grad styres mot områder med skadeproblemer på sau og rein. Det er
lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv
påfører bufe- og tamreinnæring, jf. St.meld. nr. 15 (2003-2004).

Rovviltforskriften sier at felling bare kan gjennomføres dersom det ikke finnes annen
tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Sekretariatet
ser med dagens bestandssituasjon ingen annen tilfredsstillende løsning enn å iverksette
lisensfelling av jerv for å nå bestandsmålsetningen på 10 ynglinger for regionen.

Bestandsstatus
Siste årsrapport fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt angående jerv kom i september
i f.jor;NINA rapport 295 "Yngelregistreringer av jerv i Norge i 2008". Denne konkluderte
med at antallet dokumenterte ynglinger i 2008 var 17 ynglinger i region 8, med et
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gjennomsnitt for perioden 2006-2008 på 18 ynglinger dvs, godt over bestandsmålet på 10
ynglinger. (Tabell 1).

Tabell 1. Jerve
Bestandsmål
jerv region 8

10

n lin er i
Ynglinger

i 2006
171

erioden 2006-2008 o bestandsmål for 'erv i re ion 8.
Ynglinger Ynglinger Snitt tre Antall jerv

i 2007 i 2008 siste år
202 173 18 113

1 Inkludert to dokumenterte ynglelokaliteter hvor tispe og to unger er avlivet i begge
lokalitetene.
2 Inkludert tre dokumenterte ynglelokaliteter hvor tisper og valper er avlivet.
3Inkludert èn dokumentert ynglelokalitet i Finnmark der tispe og 3 unger er avlivet, samt èn
ynglelokalitet i Troms der tispe og 2 unger er avlivet.

Minimum antall dokumenterte ynglinger av jerv i Finnmark har hatt en sterkt økende tendens
de siste årene. Variable sporingsforhold i yngletida har nok også medført at ikke alle
jervetisper som har ynglet har blitt registrert. Dette i kombinasjon med lav fellingsandel i
lisensjakta har gitt et økende antall ynglinger de siste årene.

21 ynglinger i region 8 våren 2009
Foreløpige bestandstall fra Statens Naturoppsyn pr. 28.07.09 for region 8
(RovbasenfRovviltportalen) tilsier at man totalt har 21 ynglinger i de to fylkene, hvorav 8 er
antatte ynglinger og 4 er dokumenterte ynglinger i Troms, mens 4 av ynglinger er
dokumenterte og 5 er antatt i Finnmark. Ynglingene er foreløpig ikke godkjent av det
nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt, som konkluderer i rapport 1. oktober.

FINNMARK
Avgang av jerv på lisensfelling i Finnmark 08/09
To hanner og en hunn ble felt i Porsanger, og en hann i Alta (totalt 4 jerv).

Frem til 15.02 utstedte Fylkesmannen i Finnmark èn skadefellingstillatelse på 1 jerv i 2009.
Denne ble gitt i Nesseby, men uten fellingsresultat.

Ekstraordinært uttak vedtatt av DN av 25.02 (kvote 3 dyr) og hiuttak
Ekstraordinær skadefelling av jerv av SNO, med fokus på felling av enkeltindivider i områder
med store tap av rein, med unntak av tisper som har ynglet siste år. Tre tisper ble felt ved
ekstraordinært uttak i Finnmark (1 hunn ble felt i Porsanger og 2 hunner i Tana).

SNO tok dessuten ut 5 dyr på hiuttak (2 voksne og 3 unger) i april og mai i Alta og Kvalsund
(B-området).

Tabell  2. Avgang av jerv i Finnmark siden 10.09.08. Fire jerv ble felt i løpet av
lisensjakta(kvote å 10 dyr). SNO felte 8 jerv i februar — mai.
Nr K'ønn Dato Sted Kommune Dødsårsak

1 Hann 31.10.08 Porsanger Lisensjakt
2 Hunn 27.01.09 Porsanger Lisensjakt
3 Hann 06.02.09 Alta Lisensjakt
4 Hann 11.02.09 Porsanger Lisensjakt
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5 Hunn 25.02.09
6 Hunn 26.02.09
7 Hunn 27.02.09
8 Hunn 26.04.09
9 Hann 26.04.09

10 Hann 29.05.09
11 Hunn 29.05.09
12 Uk.ent 29.05.09

TROMS
Avgang av jerv i Troms siden september 2008
Avgang av jerv ved lisensfelling 2008/2009 (kvote 16 dyr) var på to dyr. Det ble felt totalt 2
jerv i B-området under lisensjakta, 1 hunn og 1 hann.

Ekstraordinært uttak vedtatt av DN av 27.02.09 februar (kvote 5 dyr i Troms)
Ekstraordinær skadefelling av Jerv av SNO, med fokus på felling av enkeltindivider i områder
med store tap av rein, med unntak av tisper som har ynglet siste år. To jerv felt før 15.mars.
Dette var 1 hann og 1 hunn i Nordreisa. DN gjorde nytt vedtak av 23.03.09 om ekstraordinært
uttak av 3 individ. 1 hunn ble felt i Skånland, 1 hann i Storfjord og 1 hunn på Ibestad.

Tana
Tana
Porsan er
Alta
Alta
Kvalsund
Kvalsund
Kvalsund

Ekstraordinært uttak
Ekstraordinært uttak
Ekstraordinært uttak
Hiuttak
Hiuttak
Hiuttak
Hiuttak
Hiuttak
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Erstatning for tap av sau og rein til fredet rovvilt
Erstatning for tap av sau
Fylkesmannen har samme krav til dokumentasjon for sau og rein når erstatningen skal
beregnes. I Finnmark økte antall omsøkte erstattede dyr i 2008 i forhold til 2007. Total
erstatningsutbetaling økte fra 735 dyr til 963 dyr. 1776 sau ble omsøkt erstattet, totalt 90 dyr
ble dokumentert og 963 sau ble erstattet. Omtrent 5 % av det omsøkte tapet var dokumenterte
tap. Av disse er 47 dokumentert til Bjørn, 26 dokumentert til Gaupe, 5 dokumentert til jerv og
12 dokumentert til fredet rovvilt. I 2008 ble det erstattet 486 sauer hvor bjørn antas å være
skadegjører, 262 ble erstattet som drept av gaupe, 51 sauer erstattet som drept av jerv og 121
dyr erstattet som drept av fredet rovvilt.
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I Troms var det en markert nedgang i tap av sau på beite i 2008 sammenlignet med tidligere
år. De siste årene er det erstattet rundt 4000 sau og lam som tap til fredet rovvilt i Troms, i
2008 lå tallet på 2829 dyr. Av det totale antall sau på beite ble det i 2008 søkt om
rovvilterstatning for rundt 5600 dyr. Det har ikke vært så lave tapstall i Troms siden 1993. I
2008 var det gaupa som toppet lista over dokumenterte tap. Omtrent 4 % av det omsøkte tapet
var dokumenterte tap. I 2008 ble det erstattet 1357 sauer hvor gaupe antas å være skadegjører,
585 ble erstattet som drept av jerv, 353 sauer erstattet som drept av kongeørn og 330 dyr
erstattet som drept av bjørn, og 381 dyr drept av fredet rovvilt. Gaupa ser ut for å være en
større skadevolder enn tidligere antatt. Nedgangen i tap til jerv kan trolig skyldes uttak av jerv
foregående jaktår, intensivert tidlig nedsanking av sau samt at noen bruk dessverre er nedlagt.

Erstatning for tap av rein
Beregningen av erstatning for både rein og sau bygger på dokumenterte kadaver,
rovviltsituasjonen i området, og det omsøkte tapet.
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I Finnmark ble 40 470 rein omsøkt erstattet. Omtrent 1,2 % av omsøkte tapet var
dokumenterte tap. I 2007/2008 var 480 dokumentert som drept av rovvilt. Totalt av rein som
ble erstattet som drept av fredet rovvilt i øst og vestfinnmark reinbeiteområder antok
Fylkesmannen at jerv var skadevolder i 20 % av tilfellene, kongeørn 36 %, gaupe 43 % og
ukategorisert fredet rovvilt 1 %.

I Troms er det de tre siste årene erstattet rundt 1500 rein som tap til fredet rovvilt. Tapene har
økt jevnt de siste årene. I 2008 økte utbetalingene pga bedret kadaverdokumentasjon. 3539
rein ble omsøkt erstattet. Omtrent 4,5 % av omsøkte tap var dokumenterte tap. 1736 rein ble
erstattet, 162 dokumenterte. Fordelt på skadevolder er følgende tap innmeldt: Gaupe: 43 %,
jerv 23%, kongeørn 21% og fredet rovvilt 12,5 %.

Vurderinger av dagens bestand i forhold til forslag til lisensfelling i Finnmark
Foregående år (2008/2009) i Finnmark fylke ble det på bakgrunn av 5 antatte eller
dokumenterte ynglinger tildelt en lisenskvote på 10 jerv.

Minimum 9 jervetisper har ved relativt stor sikkerhet ynglet våren 2009 i Finnmark (ikke
kvalitetssikret av det nasjonale overvåkningsprogrammet). Dette er 4 høyere enn i 2008. Årets
foreløpige antall ynglinger på 9 er 6 over bestandsmålsetningen i fylket på 3 ynglinger. To av
disse ble tatt ut ved hiuttak. Skal man sette seg mål om å nå bestandsmålsetningen på tre
ynglinger må uttaket være større enn reproduksjonen.

I henhold til forvaltningsplanen skal bestandsmålene for jerv nås innen forvaltningssone A.
Videre sier planen at kvotens størrelse i forvaltningssone B ikke skal være en begrensende
faktor for det årlige uttaket av jerv i B-området.

Både i 2008 og 2009 (ikke kvalitetssikret av det nasjonale overvåkningsprogrammet) er målet
på 3 ynglinger nådd innen A-området. Med en omregningsfaktor på 6,3 individer pr. yngling
tilsvarer dette teoretisk ca. 19 individer. Resultater fra forskning tilsier at 10 % av bestanden
(dvs. 2 individer) kan felles gjennom jak-t for å opprettholde en stabil bestand. På denne
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bakgrunn er det tilrådelig at det åpnes for et forsiktig uttak (med tispekvote) gjennom
lisensfelling i A-området.

Side 9 av 12

Kvoten i B-området økes betydelig sammenliknet med 2008, for å redusere bestanden av jerv
(og tap forårsaket av jerv) i B-området. Siden forvaltningsplanen ikke legger opp til etablering
av reproduserende jerv i B-området, er det ikke hensiktsmessig med tispekvote i B-området i
2009.

Differensiering mellom uttak i og utenfor forvaltningsområder for jerv i Troms
I Troms ble kvoten for 2008/2009 satt til 16 jerv basert på 12 dokumenterte/antatte ynglinger
våren 2008.

I forvaltningssone A er det våren 2009 registrert 9 ynglinger, dette tilsvarer ca 58 individ.
Resultater fra forskning tilsier at 10 % av bestanden kan felles gjennom jakt for å
opprettholde en stabil bestand. Fylkesmannen anmoder derfor til fastsettelse av en kvote på 6
dyr i A området, med ei tispekvote på 3 dyr for å opprettholde bestandsmålet innen A
området.

I B området ble det våren 2009 registrert 2 ynglinger, hvor en ble tatt ut ved ekstraordinært
uttak i vår. Det er videre observert enkeltdyr i B området gjennom hele året. Da kvoten ikke
skal være en begrensende faktor for uttaket, anbefaler fylkesmannen en kvote på 10 dyr i B
området. Kvoten er det samme som i 2008.

Sak 26/09 Anbefaling om kvote for lisensfelling av bjørn 2009

Vedtak:

Rovviltnemnda i region 8 slutter seg til Fylkesmennenes innstilling, og ber Direktoratet for
naturforvaltning åpne for lisensfelling av 6 bjørn i region 8. Det anbefales lisensfelling av to
bjørner i Troms fylke i B-området i anbefalte kommuner, samt to bjørn i anbefalt del av A-
området og to bjørner i anbefalt del av B-området i Finnmark fylke.

Rovviltnemnda kan ikke lenger akseptere at nødvendige rapporter fra det nasjonale
overvåkingsprogrammet på bjørn ikke er klare når man skal gjøre vedtak om anbefaling om
kvote for lisensfelling av bjørn.

Anbefaling om lisensjakt på bjørn i Region 8
Rovviltnemnda i region 8 anbefaler med dette DN om at det i 2009 åpnes for lisensfelling på
til sammen 6 bjørn i regionen. Som det fremgår av rovviltforskriftens § 7 er det siste
dokumenterte data fra foregående års ynglinger fra Nasjonalt overvåkningsprogram som skal
legges til grunn for vedtaksmyndighet for forvaltning av bjørn. Tall for 2008 foreligger som
kjent ikke per i dag, og Direktoratet for naturforvaltning innehar derfor vedtaksmyndighet.

Rovviltnemnda viser til  Forvaltningsplan for region 8,  vedtatt 21.09.2007. I planen er det
opprettet tre soner for forvaltning av bjørn i regionen (A-områder), ett i indre Troms, ett i
Anarjohka og ett i Pasvik i Finnmark. Nemnda har fordelt bestandsmålet på 6 årlige ynglinger
mellom de tre områdene med to ynglinger i hvert område.
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I forvaltningsplanen er et av de viktigste virkemidlene geografisk differensiert forvaltning der
regionen deles opp i A-områder der måltallet for rovvilt skal forvaltes, og B-områder der
beitedyr skal ha forrang.

Det er lagt stor vekt på at A- områdene for de enkelte rovviltartene skal  være  tilstrekkelig
bærekraftige (omfang, habitat osv.) slik at de nasjonale bestandsmålene for regionen kan nås
innenfor disse områdene. Dette betyr også at det ikke er ønskelig med ynglinger av rovvilt,
eller fast rovviltbestand, utenfor disse områdene, dvs. i B-områdene. For å lykkes med den
fremtidige rovviltforvaltningen i regionen, inkludert å få ned tapene på beite og gjenopprette
tilliten mellom forvaltning og næring spesielt, er det avgjørende at strategien fungerer.

TROMS
I 2008 ble det samlet inn 96 ekskrementprøver og 30 hårprøver fra forskjellige kommuner
som berører eller ligger i nærheten av A-området. Etter en  DNA  analyse ble det påvist 21
individer innenfor to av disse kommunene og i tilknytning til A-området. Av disse 21
bjørnene var det 9 binner. Resultater fra DNA analyser fra prøver sendt 29.04.09 og 06.05.09
viser totalt 5 ulike individ i Målselv, TR2(F),  TR  26(M),  TR  11(M),  TR  27 (F) og  TR  22 (F).
TR2 ble DNA-registrert første gang i 2006,  TR  11 ble DNA-registrert første gang i 2007 og
TR26 er ikke identisk med tidligere registrerte bjørner. Dette er en fra en ny bjørn. TR27 er
ikke tidligere registrert og er en ny hunnbjørn. TR22 ble  DNA  registrert første gang i 2008.

Det har over de fire siste årene  vært  dokurnentert bjørneskader på sau i Bardu kommune i
områdene fra E-6 og østover. Det ble åpnet for lisensfelling på 2 bjørn i Troms fylke i 2008.
Det ble ikke felt bjørn. Det ble gitt fellingstillatelse for bjørn i Salangsdalen av DN i slutten
av mai i år. Tillatelsen ble forlenget av FM fra 1. juni. En hannbjørn ble felt på Forsethmoen i
Salangsdalen 12. juni. I løpet av fellingsperioden ble det også dokumentert at bjørn drepte elg
ved Søreng i Sørdalen. Det er dokumentert bjørneaktivitet på elgkadaveret ettet at bjørnen ble
felt i Salangsdalen.

Pr. 30.07.09 er det i Troms registrert 24 antatt og dokumenterte observasjoner av bjørn i
Rovbasen: 23 i Målselv kommune, hvorav 13 er etter hår og møkkprøver sendt til lab, og 10
observasjoner i Målselv kommune.

Pr. 27.07.09 er det i Målselv (0) og Bardu (3) og Gratangen(1) er det i år dokumentert og
antatt 4 sauer tatt av bjørn. Det mangler også mye sau og lam i området uten at man pr dags
dato har en total oversikt.

Det er pr d.d. ikke dokumentert ynglinger i fylket i år, og i A-området er ikke  nærgående
bjørn registrert som et problem så langt. Innenfor grensen til Troms fylke vil det derfor  være
aktuelt å åpne for lisensfelling i områder som ligger utenfor A-området. På bakgrunn av dette
anmodes det om at det blir åpnet for lisensfelling på 2 bjørn i områder i B-området i Troms
fylke, i kommunene Salangen, Gratangen, Lavangen, Bardu, Målselv, Stortjord, Kåfjord og
Nordreisa.

FINNMARK
Bestandsdata
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Avgang av bjørn i Finnmark 2008 og 2009
I  2008 ble det ved skadefelling gitt av DN (§14a) felt en hann og en hunnbjørn i Sør
Varanger, begge disse ble vurdert som nærgående.
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I  2006 ble det samlet inn hår og bjørnemøkk av SNO, elgjegere og forskere, for ved hjelp av
DNA-analyser å registrere antall bjørneindivider og kjønnssammensetning. Dette ble i 2006
gjennomført både i Sør-Varanger og Anarjohka. 23 individer ble påvist i Finnmark ved hjelp
av DNA-metodikk i 2006, 6 i Anarjohka og 17 i Sør-Varanger. Av bestanden i Sør-Varanger
ble det konstatert 12 hanner, 3 hunner og 2 bjørn med ukjent kjønn.

Det ble i 2008 samlet inn 276 ekskrementprøver og 76 hårprøver fra forskjellige kommuner
som berører eller ligger i nærheten av A-området. Etter en DNA analyse ble det påvist 42
individer innenfor to av disse kommunene og i tilknytning til A-området. Av disse 25
bjørnene var det 17 binner.

Den tilsynelatende kraftige økningen i antall individer fra 2006 til 2008 betyr ikke at
bjørnebestanden har fordoblet seg på to år, men at en stadig økende innsats for å finne DNA
fra bjørn fører til at fiere individer i bestanden faktisk blir identifisert.

Bjørn har dessuten blitt observert, og dokumentert, stadig hyppigere lenger nord og vest i
Finnmark (bl.a. i Alta, Porsanger og vestlige deler av Tana kommune) i 2008 og 2009.

Så langt i-2009 er det felt 3 hannbjørn i Sør-Varanger, fordelt på 2 bjørn i Neiden beitelag sitt
område (29.06.09 og 22.07) og en nærgående bjørn felt av SNO (§14a) i Pasvik 21.07.09.

Vurderinger av dagens bestand i forhold til forslag til lisensfelling i Finnmark
På bakgrunn av bestandstall og observasjoner av bjørn i 2008/2009 i Finnmark, og føringene i
forvaltningsplanen, er det hensiktsmessig å utvide fellingsområde for bjørn sammenliknet
med 2008. Det er også hensiktsmessig å utvide kvoten med ett dyr innenfor et avgrenset
område nær husdyrhold og bebyggelse innenfor A-området i Pasvik. Fellingsområdet bør i
2009 innebefatte et avgrenset område nær husdyrhold og bebyggelse innenfor A-området i
Pasvik, de øvrige delene av Sør-Varanger som ligger i B-området, de deler av Karasjok og
Kautokeino som ligger i B-området og kommunene Nesseby, Vadsø, Vardø, Berlevåg,
Båtsfjord, Tana, Gamvik Lebesby, Porsanger og Alta.

Det avgrensede området nær husdyrhold og bebyggelse innenfor A området i Pasvik defineres
ut fra følgende avgrensing:

Riksgrensen mellom Norge og Russland er avgrensning i øst, fra grensemerke 208 sørover
grensemerke 60. Lisensfellingsområdet videre vest og sørover følger utenfor grensen til
Pasvik naturreservat, sør til riksveg 885. Derfra videre nordover langs RV885 til krysset med
Sortbrysttjernveien, og deretter videre langs følgende vannstreng/ linje:

Sortbrysttjernveien – Stabbursbekken — Holmenkoia – vassdraget
fra Holmenkoia nordvest til Høvannet — Føllelva —Lille Føllvannet — Sivvannet —
Abborvannet — Gjeddevannet Biekkanjavrit - Finntjørna— Lille Spurvvannet — Store
Spurvvannet — Store Oksvatnet — Okselva — Lille Oksvannet—Røyrvassbekken —
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Langvannet — Okselva — Lille Sameti — Store Sameti — Holmvannet—Korsvannet —
Oddevannet — Låmbåla — Sagvannet — Sagelva — Langfjordvannet —Langvasseid —
Båhjaslahti — Øyvannet — Peskvannet — Krokvannet — Gukkesmåkkejavri—Langvannet
— Gamvannet — Grensemerke 208.

Det øvrige fellingsområdet i Sør-Varanger kommune (i B-området) er avgrenset slik:

Side 12 av 12

Avgrensingen i sør er Munkelvas krysning av riksgrensen til Finland - Munkelva nordøstover
til E6 – E6 østover til Straumen bru - Langfjorden til Langvasseid – Båhjaslathi – Øyvannet -
Peskvannet – Krokvannet – Gukkesmåkkejavri – Gamvannet – Grensemerke 208.

Sak 27/09
På bakgrunn av vedtak i sak 26/09 skal Rovviltnemnda i region 8 v/leder, i samråd med
sekretariat, lage et eget skriv/brev til aktuelle instanser vedrørende rapportering fra det
nasjonale overvåkingsprogrammet for bjørn.
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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

Fylkesmannen i Troms
postboks 6105
9291  Tromsø

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/3552-11 3709/2010 233 29.01.2010

Rapport for bruk av stimuleringstilskudd og vakttilskudd i 2009 for Nord 
Troms

Viser til tilsagn om stimuleringstilskudd av 02.04.2009 og vakttilskudd av 27.01.2009

Nord Troms veterinærdistrikt omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 
og administreres fra Nordreisa kommune. Veterinærsamarbeidet har kontorfellesskap i 
Sørkjosen. Rapporten er levert som en fellesrapport for de fire Nord Troms kommunene.

Rapport stimuleringstilskudd
Nord Troms fikk tildelt kr 256.000 i stimuleringstilskudd. Hele beløpet er gått til å øke 
bemanningen i veterinærsamarbeidet. Vi søkte også om midler til kjøp av utstyr og kursing, men 
siden vi fikk redusert støtte i forhold til søknaden, valgte vi å bruke alle midlene på å øke 
bemanningen. Vi hadde en bemanning fra februar 2008 med tre veterinærer som har mottatt 
tilskudd tilsvarende 55 % stilling. I år har en av veterinærene hatt delvis permisjon og har mottatt 
tilskudd tilsvarende 11 % stilling. Som vikar har vi tilsatt en veterinær med tilskudd tilsvarende 
50 % stilling. Dvs en økning på 6 %. 

Regnskap
2008 2009

Lønn 507.614 522.346 
Pensjon 73.104 83.282

580.718 605.628

Ut i fra økningen på stimuleringstilskuddet på 26.000 fra 2008 til 2009 ser vi at vi kan øke 
stillingsprosenten ytterligere for 2010. Vi ser en helt klar styrke i kommuneveterinærarbeidet ved 
at vi nå har fire veterinærer mot tre veterinærer i fjor å fordele vaktene på. For å bedre 
arbeidsforholdene ytterligere ønsker vi å øke bemanninga for den ene veterinæren fra 11% til ca 
30 %. Hvis tildelingen indeksreguleres i forhold til i år vil dette være mulig.

Side 22



Side 2 av 2

Rapport veterinærvakt
Veterinærvakt ordningen består av seks veterinærer. Det er de samme veterinærene som deltar i 
kommuneveterinærsamarbeidet og i tillegg to veterinærer. 
Det er inngått skriftlige avtaler (standardavtale mellom Veterinærforeningen og KS) med alle 
veterinærene.
Den daglige administrasjon, oppsett av vaktlister, levering av lønnslister til kommunens 
lønnsavdeling, gjøres av to av veterinærene. For det mottar de det statlige 
administrasjonstilskuddet. 

Regnskap
2008

Tilskudd 708.446

Adm tilskudd 40000
Lønn 647.912

Resultat -20.533

Regnskapet viser et underforbruk på kr 20.533. I fjor var det ei tilsvarende overforbruk og en må 
vel regne med at det blir små differanser fra år til år.  Ellers må en vel si at tildeling stemmer bra 
med hva det reelle forbruket ble. 

Oppsummering:
Kommuneveterinærordningen ble med stimuleringstilskuddet fra 2008 styrket med en 55% 
stilling. Fra 2009 er det ytterligere styrket med 6 %. Det har gjort at tilbudet og regulariteten for 
bøndene har blitt mye bedre. Samtidig er vaktbelastningen og arbeidsforholdene for veterinærene 
betydelig bedre. 

Veterinærvaktordningen fungerer også svært bra. Ved at administrasjonen er lagt til to av 
veterinærene, får en den nærhet som er viktig for å få til gode løsninger.

For å styrke veterinærordningen ytterligere, kunne vi tenke oss mer midler til økt 
kompetanseheving og utstyr. Vi håper bevilgningen for 2010 kan økes slik at det blir midler til 
også det.  

Hovedansvar for hele veterinærordingen ligger hos Utviklingsavdelingen ved undertegnede.

Med hilsen

Dag Funderud
enhetsleder
Direkte innvalg: 77 77 07 63

Kopi til:
Veterinærkontoret i Sørkjosen 9152 SØRKJOSEN
Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN
Skjervøy kommune 9189 Skjervøy
Kvænangen kommune 9161 Burfjord
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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

Fylkesmannen i Troms
postboks 6105
9291  Tromsø

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/3552-12 3735/2010 233 01.02.2010

SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD TIL NORD TROMS 
VETERINÆRDISTRIKT

Viser til Rundskriv 55/09 fra Statens landbruksforvaltning, og epost fra Fylkesmannen i Troms 
28.09.2009, samt rapport for bruk av stimuleringstilskudd for 2009.

Vi søker med dette, på vegne av de fire kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord, om stimuleringstilskudd til Nord Troms veterinærdistrikt.

Veterinærtjenesten i Nordreisa er en del av Nord Troms veterinærdistrikt. Det omfatter 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Veterinærkontoret ligger i Sørkjosen i 
Nordreisa og er pr dags dato bemannet med fire kommuneveterinærer. Bemanningen ble i 2009 
økt med 6 % ved hjelp av stimuleringstilskuddet.

Vi mener vi sannsynligvis er ett av de geografisk største veterinærdistrikt i fylket med svært langt 
mellom spesielt de ytterste brukene. Antall bruk og antall dyr har de siste åra gått ned. Dette gir 
igjen svært dårlig næringsgrunnlag for de veterinære tjenester. Et stimuleringstilskudd som kan 
videreføre bemanningen og rekrutteringen til området er svært viktig. 

Hovedposten i søknaden, er å beholde stillingsressurs på 161 % og øke den til ca 180 % fordelt 
på de fire veterinærene som er i samarbeidet. En vil da få jevnere belastning på den enkelte 
veterinær og samtidig gi et godt og forutsigbart tilbud til bøndene.

Videre søkes det om tilskudd til utstyr og kompetansetiltak. Dette er viktig for å kunne gi dem et 
stabilt inntektsgrunnlag. 
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Med bakgrunn i det ovenfornevnte søkes det med dette om kr 430.000 i 
stimuleringstilskudd til Nord Troms veterinærdistrikt.

Vi håper på en positiv behandling, er det noe dere lurer på så, ta kontakt.

Med hilsen

Dag Funderud
enhetsleder
Direkte innvalg: 77 77 07 63

Vedlegg: Søknad 

Kopi til:
Veterinærkontoret i Sørkjosen 9152 SØRKJOSEN
Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN
Kvænangen kommune 9161 Burfjord
Skjervøy kommune 9189 Skjervøy
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Vedlegg

Søknad om stimuleringstilskudd

Bakgrunn:
Veterinærtjenesten i Nord Troms er organisert i Nord Troms veterinærdistrikt. Det omfatter 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Veterinærkontoret ligger i Sørkjosen i 
Nordreisa, og Nord Troms veterinærdistrikt har hatt dette samarbeidet i over 20 år. 

På 1990- tallet fungerte veterinærtjenesten bra. Det var fire veterinærer som samarbeidet om 
praksisen, to distriktsveterinærer som var statsansatt og to kommuneveterinærer. Alle hadde 
andre oppgaver enn praksis. Distriktsveterinærene hadde ansvaret for offentlig forvaltning og 
kommuneveterinærene hadde en del næringsmiddelkontroll. Dette ga et brukbart 
inntektsgrunnlag og god mulighet til å takle varierende arbeidsmengde i praksisen, ferieavvikling 
med mer.

Situasjonen endret seg på 1990-tallet. Da Mattilsynet ble opprettet i 2004 ble 
Distriktsveterinærene borte og næringsmiddelkontrollen ble overført til mattilsynet. Fram til 
2007 var veterinærkontoret i Sørkjosen bemannet med to kommuneveterinærer, der det gis et 
lønnstilskudd på 55 % fordelt på hver person. Med stimuleringstilskuddet for 2008 ble 
situasjonen betydelig bedre. I februar 08 ble det tilsatt en ny kommuneveterinær i 55 % stilling. 
Dette har resultert i en lagt bedre arbeidssituasjon for veterinærene og ikke minst en bedre 
situasjon for bøndene. I 2009 har en av veterinærene hatt delvis permisjon og har mottatt tilskudd 
tilsvarende 11 % stilling. Som vikar har vi tilsatt en veterinær i 50 % stilling. Dvs en økning på 6 
%. 

For 2010 vil vi prioritere stimuleringstilskudd for videre økning av bemanningen. Vi håper å få 
midler til å øke bemanninga med ytterligere ca 20 %. Hovedgrunnen til det er å få fire personer 
til å fordele vaktene på, og å få til en bedre løsning for ferieavvikling og vikarer ved kurs og 
etterutdanning.   

Det er viktig å opprettholde en god vaktordning for bøndene i området. Reduksjon i antall bruk 
og husdyr gir færre oppdrag for veterinærene, men mye mer kjøring per oppdrag, slik at 
inntektene går ned uten at arbeidsmengden reduseres. Det kan nevne at avstandene ut til de 
ytterste brukene er opp til 9-10 mil og i tillegg kommer ferje for brukene i Skjervøy og 
Kvænangen. 

Ett fagfelt som har økt den siste tiden. Det er behovet for veterinærtjenester til det økende antall 
hester i regionen. Veterinærkontoret har møtt dette behovet med økt bemanning og kompetanse, 
men det trengs ytterligere økning.
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Planer:
Stimuleringstilskudd skal benyttes til å beholde lønnstilskuddet for den tredje veterinæren, og 
øke den fjerde til ca 30 % slik at veterinærene får bedre arbeidsforhold og veterinærordningen 
blir en stabil ordning. Dette vil igjen skape bedre muligheter til å etablere et bedre tilbud innen 
hest. Det er også et behov for å investere i nytt utstyr for gi godt tilbud til hester.

Budsjett:
Kommuneveterinærordning, (egenandel kommunene) Kr 370.000

Søkes om i stimuleringsmidler
Lønnstilskudd Kr 300.000
Utstyr Kr   65.000
Kurs og opplæring Kr   65.000
Sum Kr 800.000

Finansiering:
Egenandel kommunene i Nord Troms Kr 370.000
Stimuleringstilskudd Staten Kr 430.000
Sum Kr 800.000 

Det søkes med dette om kr 430.000 i stimuleringstilskudd til å bedre veterinærtjenesten i Nord 
Troms veterinærdistrikt.
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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

Knut Flatvoll
Flatvoll
9151 STORSLETT

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7177-2 6557/2010 1942/10/10 23.02.2010

TILLATELSE ENKELT TILTAK
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
15/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Flatvoll Gnr/Bnr: 10/10
Tiltakshaver: Knut Flatvoll Adresse: Flatvoll, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Knut Flatvoll (selvbygger) Adresse:
Tiltakets art: Endring av bygg - utvendig tilbygg 

større enn 50 m²
Bruksareal: 85 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse til 
oppføring av tilbygg på bolig på nevnte eiendom

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 29.6.2009 og kartutsnitt samt
godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Dispensasjoner:
I medhold av Veglovens § 30, jfr. § 29 gis tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig i en avstand 
på 10 meter fra midtlinje på Nordkjosvegen.
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Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
• Søker fraskriver seg krav på erstatning for skader eller ulemper som følge av at 

bygningen ligger innafor byggegrensen. Det kan være vegvedlikehold, utbedringsarbeid 
på vegen, selve trafikken, eller støy og støvplager som følge av dette.

• Område mellom vegens eiendomsområde og bygning skal til enhver tid holdes ryddig slik 
at sikten langs vegen ikke hindres.

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:

Med hjemmel i GOF § 17 gis personlig ansvarsrett etter pkt. 1 til: Knut Flatvoll for følgende 
godkjenningsområder: SØK, PRP, KPR, UTF og KUT i samtlige fag.  

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
Planstatus:
Bolig oppført i LNFR område.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. plan- og bygningsloven § 94 nr. 3, det er ikke registrert
merknader til tiltaket.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Personen som søker om ansvarsrett bekrefter med  erklæring på søknad om lokal godkjenning at 
han oppfyller godkjenningsforskriften (GOF) krav i kap. II til ansvarsrett for omsøkte fag. Til 
arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig person ikke selv utfører, eller har nødvendig 
kompetanse for å utføre, skal ansvarlig person forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller 
forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jfr. GOF § 8.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med plan- og bygningsloven § 66 nr 1.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2. Boligen er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom
på:

Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII,
kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.
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Sikring av byggeplass:
Byggeplassen skal sikres forskriftsmessig i byggeperioden, jfr. pbl. § 100.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak
godkjent av forurensnings-myndighetene. Dersom avfallet er av en slik sammensetning at dette
ved gjenvinning kan være en ressurs, bør tiltakshaver velge et godkjent deponi med opplegg for
sortering av avfallet. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15 Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering,
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf §§ 33 og 34 i forskrift om
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96
første ledd.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7574.

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.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7177.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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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» 2010/283-7 5495/2010 1942/47/137 15.02.2010

TILLATELSE ENKELT TILTAK
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
13/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Kai Sørkjosen Gnr/Bnr: 47/137
Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postb. 174, 

9156 STORSLETT
Ansvarlig søker: Byggmester Tor Bertelsen Adresse: Bakkeby, 9153 ROTSUND
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål over 

70 m²
Bruksareal: 82m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad mottatt 15.1.2010 
om tillatelse til oppføring av lager på kai i Sørkjosen.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger datert 21.4.2009 og situasjonsplan datert 
7.1.2010 og godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl § 98, jfr. § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende 
foretak med sentral godkjenning:
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Foretak Godkjenningsområde

Byggmester Tor Bertelsen
Org. nr. 990 317 143

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
 av utførelsen, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning.

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl §§ 93b og 98 jfr. godkjenningsforskriften (GOF) § 16, gis lokal godkjenning 
av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde

Byggmester Tor Bertelsen
Org. nr. 990 317 143

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende

 for prosjektering, tiltakskl. 1.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner uten 
begrensning.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
Planstatus:
Lagret bygges på kai innafor regulert havneområde.
 

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. plan- og bygningsloven § 94 nr. 3, det er ikke registrert
merknader til tiltaket.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene som søker om ansvarsrett bekrefter med sentral godkjenning og erklæring på søknad
om lokal godkjenning at det oppfyller godkjenningsforskriften (GOF) krav i kap. II til ansvarsrett
for omsøkte fag. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jfr. GOF § 8.

Atkomst/avkjørsel:
Bygget anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med plan- og bygningsloven § 66 nr 1
gjennom reguleringsplanen

Vannforsyning og avløp:
Bygningen skal ikke tilknyttes vann og avløp.

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom
på:
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Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII,
kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.

Sikring av byggeplass:
Byggeplassen skal sikres forskriftsmessig i byggeperioden, jfr. pbl. § 100.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak
godkjent av forurensningsmyndighetene. Dersom avfallet er av en slik sammensetning at dette
ved gjenvinning kan være en ressurs, bør tiltakshaver velge et godkjent deponi med opplegg for
sortering av avfallet. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15 Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering 
Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf §§ 33 og 34 i forskrift om
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96,
første ledd.

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.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/283

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Tilsvarende brev sendt til:
Nordreisa kommune Postb. 174 9156 STORSLETT
Byggmester Tor Bertelsen Bakkeby 9153 ROTSUND
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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» 2010/282-2 3734/2010 1942/13/120 mfl. 01.02.2010

TILLATELSE I ETT TRINN
BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
9/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Rovdas Storslett Gnr/Bnr: 13/120 mfl.
Tiltakshaver: Nordreisa kommune Adresse: Postb. 174, 9156 STORSLETT
Ansvarlig søker: Areal+ AS Adresse: Tromsnesveien 31, 2634

FÅVANG
Tiltakets art: Nytt anlegg – vei, vann og kloakk Bruksareal:

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemme i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95 godkjennes søknad om tillatelse i ett 
trinn mottatt 15.1.2009 for utbygging av vann, vei og kloakk i nytt boligfelt Rovdas III.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte nedfotograferte plantegninger av prosjekt nr. 7329 og 
med dato 13. og 14.10.2009 og godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Godkjenning av foretak foransvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl § 98, jfr. § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende 
foretak med sentral godkjenning:
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Foretak Godkjenningsområde

Areal+ AS
Org. nr. 883 672 992

SØK -  Ansvarlig søker, tiltakskl. 2
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende

 for prosjektering, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Anlegg, konstruksjoner og installasjoner.

Roy-Yngve Thomassen AS
Org. nr. 980 024 432

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
 av utførelsen, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Anlegg, konstruksjoner og installasjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:
Reguleringsplan med id. 19422009_004, godkjent av kommunestyre den 1.10.2009

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. plan- og bygningsloven § 94 nr. 3, det er ikke registrert 
merknader til tiltaket.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene som søker om ansvarsrett bekrefter med sentral godkjenning og erklæring på søknad t 
de oppfyller godkjenningsforskriften (GOF) krav i kap. II til ansvarsrett for omsøkte fag.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig 
kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller 
forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jfr. GOF § 8. 

Atkomst/avkjørsel:
Atkomst til E-6 er sikret gjennom reguleringsplanen.

Vannforsyning og avløp:
Regulert område anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og 
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende/utførende må være 
oppmerksom på:

Side 36



Side 3 av 3

Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII, 
kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.

Forurenset grunn:
Innafor planområdet ligger en gammel skytebane hvor nedslagsfeltet for prosjektilene er
forurenset av bly. Nødvendige tiltak, jfr. plan- og bygningsloven § 68 er sikret gjennom 
entreprenørkontrakt.

Sikring av byggeplass:
Anleggsområdet skal sikres forskriftsmessig i byggeperioden, jfr. pbl. § 100.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak 
godkjent av forurensnings-myndighetene. Dersom avfallet er av en slik sammensetning at dette 
ved gjenvinning kan være en ressurs, bør tiltakshaver velge et godkjent deponi med opplegg for 
sortering av avfallet. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering, 
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf §§ 33 og 34 i forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det 
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96
første ledd.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28. 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/282.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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Tilsvarende brev sendt til:
Areal+ AS Tromsnesveien 31 2634 FÅVANG
Nordreisa kommune
v/Hilde Henriksen

Postb. 174 9156 STORSLETT

Kopi til:
Roy-Yngve Thomassen AS Bjørkeveien 1 9515 ALTA
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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

Idars Kvikk Service AS
Kirkely 11
9151  STORSLETT

Att. Idar Langstrand

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/9386-4 4248/2010 1942/11/11 04.02.2010

RIVINGSTILLATELSE
DELER AV BYGNING MED ADR.  SENTRUM 32

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Saksnr: Behandlet i:
11/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Sentrum 32 Gnr/Bnr: 11/11
Tiltakshaver: Idars Kvikk Service AS Adresse: Kirkely 11,  9151 Storslett

Tiltakets art: Riving av deler av bygning. Bruksareal: m²

VEDTAK:
Tillatelse:
Med hjemme i plan- og bygningsloven (pbl) § 93 bokstav d godkjennes søknad om riving,
mottatt 21.12.2009, av brannskadet del av bygning på Sentrum 32.

Vilkår:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes, må leveres til mottak godkjent av
forurensnings-myndighetene. Spesialavfall behandles etter avtale med mottaket.

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:
Med hjemmel i GOF § 17 gis personlig ansvarsrett etter pkt. 2 til tiltakshaver til riving av
omsøkte bygg.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
Planstatus:
Bebyggelsesplan Reisa Motell /Statoil
Plan-ID 19421994_004
Type Bebyggelsesplan ihht. kommuneplanens arealdel
Status Gjeldende plan
Ikrafttredelses- dato 13.12.1994

Nabovarsling:
Det er i medhold av bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3, andre ledd, første
punktum, gitt fritak fra nabovarsling da deres interesser ikke anses å bli berørt av arbeidet.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Tiltaket er lite komplisert og tiltakshaver anses til å være kvalifisert til å utføre oppdraget selv.
Det gis ansvarsrett som ”selvriver” etter godkjenningsforskriften.

Sikring av byggeplass:
Rivingsplassen skal sikres forskriftsmessig i rivingsperioden, jfr. pbl. § 100.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak
godkjent av forurensnings-myndighetene. Dersom avfallet er av en slik sammensetning at dette
ved gjenvinning kan være en ressurs, bør tiltakshaver avtale med mottaker opplegg for sortering
av avfallet. Tiltakshaver må også være oppmerksom på spesialavfall som rivingen kan medføre,
nevner spesielt eldre isolerglassvindu, produsert i perioden 1965 - 1975, med PCB og asbest i
eternitt. Avklar med avfallsmottaker hva som er spesialavfall og hvordan dette skal handteres.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse skal være tilgjengelig på rivingsplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Varsel ved sluttført arbeid:
Byggemyndigheten skal varsles når rivingen er sluttført

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.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/9386.

Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51
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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» 2009/7249-6 7145/2010 1942/52/158 26.02.2010

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:
19/10 Delegert utvalg drift

Byggested: Viervegen 9 Gnr/Bnr: 52/158
Tiltakshaver: Berit Kalseth Adresse: Vierveien 15B, 9151

STORSLETT
Ansvarlig søker: BYGGtorget Betongservice AS Adresse: Industriveien 24, 9152

SØRKJOSEN
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 

m².
Bruksareal: 148 m2

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
23.2.2010 fra ansvarlig søker på bolig oppført i Viervegen 9,  iht. byggetillatelse gitt 11.9.2009 

Sakeutredning:
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.

Husnummerskilt følger vedlagt til tiltakshaver og skal settes opp iht. vedlagte retningslinjer.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7249.
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Med hilsen

Arne Wassnes
byggesaksbehandler
Direkte innvalg: 77 77 07 51

Tilsvarende brev sendt til:
Berit Kalseth Vierveien 15B 9151 STORSLETT
BYGGtorget Betongservice AS Industriveien 24 9152 SØRKJOSEN

Kopi til:
Rørtjenesten Nord AS Postb. 173 9156 STORSLETT
Sandøy Bygg Rotsundelv 9153 ROTSUND
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/9610 -4

Arkiv: 231

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 28.01.2010

Særutskrift 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/10 Nordreisa kommunestyre 11.02.2010

Nordreisa driftsutvalg

Korrigering vann- og avløpsgebyrer 2010

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 11.02.2010 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsgebyr for vann 2010 fast er kr 1. 920,00 eks mva.
Årsgebyr for avløp 2010, fast, er kr 3.190,00 eks mva. 

Rådmannens innstilling

Årsgebyr for vann 2010 fast er kr 1. 920,00 eks mva.
Årsgebyr for avløp 2010, fast, er kr 3.190,00 eks mva. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har gjort store investeringer innenfor vann- og avløpssektoren de siste år, 
og dette gir utslag på årsgebyrene for abonnentene. I formannskapsmøte 5. november 2009 ble 
inndekningsperiode av kostnadene for vanngebyr lagt til en treårsperiode og for kloakkgebyr det 
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samme, sitat vedtak; ”Inndekningsperiode på 3 år legges til grunn for beregning av vann og 
kloakkgebyrer for perioden 2009 – 2015”. 

I møte i formannskapet 25.11.09, når f. sak 45/09 om kommunale betalingssatser for 2010 (kst 
68/09) ble behandlet ble det stilt spørsmål om satsene for faste gebyrer var for lave i 
saksutredningen og det ble da bekreftet i møtet at faste gebyrer var for lave. Denne bekreftelsen 
var ikke riktig, med det påfølgende resultat at kommunestyret 17.12.2009 vedtok for høge tall 
for de faste gebyrene til vann og kloakk i sak 68/09. Feilen ble oppdaget da den årlige 
oversikten over betalingssatser ble satt opp. Dette gjelder ikke for de variable gebyrene. 

Korrekte satser eks mva for VA-gebyrer for 2010 er:
F.sak 45/09 Inndekning over 3 år:

Fast gebyr vann Kr 1.920,00
Fast gebyr avløp Kr 3.190,00

Variabelt gebyr vann, areal og måler kr 10,00 pr m2 eller pr/m3

Variabelt gebyr avløp, areal og måler kr 16,00 pr m2 eller pr/m3

Vedtak kst sak 68/09:
Eks mva

Fast gebyr vann 3.100,00
Fast gebyr avløp 5.050,00

Vurdering

Investeringer til vann og avløp er finansiert gjennom selvkostprinsippet og formannskapet har 
vedtatt inndekningsperiode. Kommunestyret bør omgjøre vedtaket for å komme i samsvar med 
formannskapets vedtak og ikke høgere gebyrer enn hva selvkostprinsippet tilsier. 

Kommunale avgifter og gebyrer blir fakturert 4 ganger pr år fra og med 2010. Dette vil si at 
første krav sendes ut ca 1. mars med betalingsfrist 15. mars. Det er derfor viktig at de riktige 
betalingssatser er vedtatt av kommunestyret før utfakturering. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/193 -4

Arkiv: 1942/52/149

Saksbehandler:  Arne Wassnes

Dato:                 22.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/10 Nordreisa driftsutvalg 09.03.2010

Dispensasjonssøknad - Høgegga boligfelt

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (pbl) kap. 19, §§ 19-2 og 19-4.

Vedlegg

1 Søknad om dispensasjon gnr 1942/52/149

2 Oversiktskart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i pbl. §§ 19-2 og 19-4 gis følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for 
Høgegga boligfelt, tomt gbr. 52/149 Einevegen 5. 

• Avstandsbestemmelsen til vegens midtlinje. Det tillates oppført garasje inntil 8 meter fra 
vegens midtlinje.
Betingelse: Innkjøring til garasjen skal være parallelt med vegen.

• Det tillates oppført garasje med inntil 60 m2 bebygd areal (BYA).
Betingelse: Garasjen skal i stil og form tilpasses boligen.

Før tiltaket igangsettes må det foreligge tillatelse iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksopplysninger

Søker oppgir som begrunnelse for dispensasjonssøknaden at det oppnås en bedre utnytting av 
tomta og kompensasjon for manglende bodplass i boligen.
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Vurdering

Tomta ligger på en rett vegstrekning og flytting av garasjen 2 meter nærmere vegen enn tillatt 
iht. reguleringsplanen har ingen innvirkning på trafikksikkerheten. Det er tidligere gitt tillatelser 
til bygging av garasjer større enn planens bestemmelser på 50 m2.

Saken legges fram til behandling med positiv innstilling.
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Nordreisa Kommune

v/teknisk avd.

Trond Vangen

Einevegen 5

9151 Storslett

Håper på rask og positiv tilbakemelding.

NAVH Trond Vangen
-

i(<(771/ -)7/1~

Storslett 11.01.2010

SØKNAD ANG BYGGING AV GARASJE

GNR:52 BNR:149 Einevegen 5

Jeg søker herved om tillatelse til å trekke garasjetomten 2 meter lenger imot veien (fri sikt linje).

Avstanden ifra midten av veien og til garasjetomten skal i dag være 10 meter, dette gjør at jeg vil få
rnye død plass på tomten min som ikke kan brukes til noe fornuftig. lnnkjøringen på tomten er anlagt

slik at man kjører direkte inn i carport som er bygget i huset. Med dagens mål på garasjetomten må
jeg bygge garasjen slik at den får egen innkjøring. Dette gjør at hele framsiden av tomten (mot veien)

vil bli innkjøring, dette vil si: dårlig utnyttelse av plass og en stygg løysning. l-tillegg vil garasjen bli

t rykket så nært opp i huset at det nesten ikke vil bli rom for passasje.

Ved og få 2 meter ekstra og bygge på vil garasjen kunne bygges slik at den samme innkjøringen kan
benyttes for hus og garasje. Dette er en mye bedre løsning, og tomten vil bli utnyttet på en mye

bedre måte.

Jeg søker også om og få bygge ut over 50m2. Jeg ønsker som sagt å utnytte tomten mest mulig. På
grunn av lite bodplass i selve huset, ønsker jeg og bygge en bod på ca.10m2i garasjen. Dette gjøres

enkelt ved å bygge garasjen litt lengre langs med veien (mot innkjøringen), da vil ikke garasjen bli
tynn og ubrukelig (ved dagens mål vil den det)og man får utnyttet det maksimale av tomten.

Forlengningen er visst på tegning og merket med rødt.

Kontakt: tlf:41468351 mail: trondvangen@hotmail.com

nRESA KOMMUNE

Storslett 11.01.2010
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/8531 -6

Arkiv: U43

Saksbehandler:  Arne Wassnes

Dato:                 26.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/10 Nordreisa driftsutvalg 09.03.2010

Dispensasjon fra arealdel i kystsoneplanen - lokalitet 16015 Russelv i 
Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 19-2 jfr. § 19-4 og kystsoneplanen for Nordreisa kommune vedtatt 
13.12.2001 i K-sak 83/01 iht. plan- og bygningsloven.

Vedlegg

1 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Nordreisa Kommune - Russelva

2 Situasjonskart 1:10000

3 Situasjonskart 1:100000

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 jfr. § 19-4 gis Eidsfjord Sjøfarm AS dispensasjon 
for plassering av laksemærer som omsøkt. 

Saksopplysninger

Eidsfjord SjøfarmAS søker om dispensasjon fra kystsoneplanen for å optimalisere drifta av 
anlegget.

Søknaden har vært til høring hos følgende:
Nordreisa Fiskarlag v/Arnold Jensen Straumfjordeidet 9151 STORSLETT
Tromsø Museum, Fagenhet for Arkeologi 9037 TROMSØ

Side 49



Troms Fylkeskommune. Regional utvikling Postboks 6600 9296 TROMSØ
Kystverket i Troms og Finnmark Serviceboks 2 6025 ÅLESUND
Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben Postboks 6105 9291 TROMSØ
Fiskeridirektoratet - Region Troms Postb. 185 Sentrum 5804 BERGEN

Vurdering:

Ingen av høringspartene har merknader til søknaden og administrasjonen anbefaler dispensasjon 
gitt. Endringene innarbeides i kystsoneplanen ved revidering.
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Nordreisa Kommune
9156 Storslett 1 SEP1.2009

trek.
SAKSNR

LØPENR

DOK.NR ARKKODE
_

Sortland, 14, september 2009

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen til Nordreisa Kommune

Hamneidet Laks har søkt Fiskeridirektoratet om endring av areal og biomasse på
lokaliteten 16015 Russelva i Nordreisa Kommune.
For å oppnå en optimal plassering av anlegget må det dreies mot nord, det har med å få
nok dybde til nøtene og få strømretningen på tvers gjennom anlegget.
Når vi foretar denne dreiningen vil deler av anlegget komme ut i område avsatt til F-
fiskeriområder, og søknaden vil være i strid med gjeldene kystsoneplan for Nordreisa
kommune.

Søker herved om dispensasjon fra kystsoneplanen slik at anlegget kan etableres mest
mulig optimalt med tanke på god fiskevelferd og fiskehelse samt at man kan benytte
seg av nyere og mer moderne utstyr til de ansatte.
Legger ved 2 stk kart som viser hvor anlegget vil bli etablert etter endringene.

Med vennlig hilsen
Eidsfjord Sjøfarm AS

rmAS
.(PgseInostboks 84

8400 SORTLAND
Org.nr. 958 023 685

Havnegt, 19, Postboks 84.8401 Sortland
"retefon Sortland: 76 11 03 30, Telefaks Sortland: 76 II 03 40, Telefon anlegg: 76 12 56 55

Bankgiro: 8981 05 06157  • Org nr NO 958 023 685  tIVA  •  E-maik firmapost@prestIjord.no
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/8154 -10

Arkiv: 1942/21/3

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 22.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/10 Nordreisa driftsutvalg 09.03.2010

Deling av eiendom 1942/21/3

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 ikke fradeling av om lag 1 daa til fritidsformål på eiendom 21/3 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 ligger i et stabilt beiteområde for rein. Økt 
bygging til fritidsformål vil føre til mer menneskelig aktivitet i området og forstyrrelse av rein. 
Det kan igjen føre til endring i beitemønster.

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av tomt til fritidsformål på om lag 1 daa fra eiendom 21/3 i 
Nordreisa kommune. Søknaden er mottatt 31.08.09 og sendt på høring 07.12.09.

Søker: Harry Olaussen, Hysingjord, 9151 Storslett
Erverver: Hans-Albert Ørstad, Tømmernes, 9151 Storslett

Eiendommen ligger i Hysingjord ca 6 km fra Storslett sentrum opp Reisadalen langs RV 866.
Parsellen som søkes fradelt består av lauvskog på høy og middels bonitet.
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I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 21, bnr 3 et totalareal på 1105 daa. Av
dette er 44 daa fulldyrka jord, 6 daa innmarksbeite, 90 daa skog på høy bonitet, 88 daa skog på
middels bonitet, 80 daa skog på lav bonitet, 444 daa uproduktiv skog, og 353 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 reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, Troms fylkeskommune, 
Statens vegvesen, sametinget og fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen i Troms har ikke svart 
innen fristen og det antas dermed at de ikke har noen innsigelser til saken.

Statens vegvesen, datert 19.01.10
Statens vegvesen viser til høring på deling av eiendommen gnr. 21 bnr. 3.
Statens vegvesen har ingen innvendinger til fradelingen.

Det vil bli gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel som omsøkt. 

Troms fylkeskommune, datert 14.12.09
Vi viser til brev av 07.12.09.

På parsellen er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsområde.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å
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.

Sametinget, datert 28.12.09
Vi viser til deres brev av 07.12.2009.

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.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 05.01.09
Viser til oversendelse mottatt 11. Desember 2009. Saken har vært til høring i Rbd 35 
Favrrosorda. Distriktet har henvendt seg til Reindriftsforvaltningen og sterkt anbefalt at man går 
i mot søknaden grunnet områdets betydning for den samlede beiteutnyttelsen i distriktet. 
Distriktet legges særlig vekt på at området er lite bebygd, noe som bidrar til stabil beiting i den 
perioden området utnyttes. Det er særlig vårbeiting og høstbeiting som er de sentrale periodene 
reinen utnytter beitene i området. Distriktet påpeker at økt fritidsbebyggelse vil føre til at den 
menneskelig aktiviteten vil øke i området, noe som vil føre til at reinen forstyrres mer, og som 
igjen har betydning for reinens beitemønster.

Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:
Områdestyret går imot at det gis dispensasjon fra plan og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.
Områdestyret legger vekt på områdets betydning for Rbd 35, og den totale utnyttelsen av 
distriktets beiteressurser. Fritidsbebyggelser i områder som dette vil føre til økt forstyrrelser, og 
en forringelse av beitkapasiteten i distriktet. Området er lite bebygd som fører til stabil beiting i 
den perioden området utnyttes, hvor særlig vår og høstbeitingen er viktig. Områdestyret vil 
påpeke at det er et betydelig press på beitearealer grunnet økt fritidsbebyggelse. Det er 
imidlertid viktig at fritidsboliger ikke etableres som følge av dispensasjoner fra gjeldende 
arealplaner, men som følge av gode prosesser knyttet til rullering av kommuneplanens arealdel.

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

Faglig vurdering

Vurdering etter 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.

Eiendommen ligger i Hysingjord og består av tre parseller. Alle parsellene grenser inntil
Røyelelva. Det er tidligere fradelt to hyttetomter fra samme eiendom og parsell og disse ligger
henholdsvis 65 og 250 m fra den omsøkte tomta. Adkomsten til parsellen og hyttetomtene går
langs en skogvei som går langs med Røyelelva og krysser en rekke andre eiendommer.
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Eiendommen er i drift med ca 180 vinterfóra sau og har 226 da fulldyrka areal inkludert leiejord.
Omsøkt areal ligger ikke i nærheten av dyrka jord. En fradeling vil trolig ikke føre til 
konsekvenser for landbruket og ressursene på bruket.

Omsøkt parsell ligger i vår- og høstbeiteområde til rein. Dette er et område med stabil beiting i 
perioden området utnyttes. Det er tidligere fradelt to hyttetomter i samme beiteområde. Men en 
økt fradeling til fritidsbebyggelse vil føre til at den menneskelige aktiviteten vil øke i området, 
noe som vil føre til at reinen forstyrres mer, og som igjen kan ha betydning for reinens 
beitemønster. Beiteområdet har betydning for den samlede beiteutnyttelsen i distriktet. En 
fradeling vil være uheldig med tanke på bevaring av område som reinbeiteområde.

Vurdering etter 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. Erverver har søkt til statens 
vegvesen om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel og fått søknaden innvilget. Tomtesøker har i 
tillegg innhentet tillatelse fra alle grunneierne til å bruke skogsveien.

I følge § 66 kan heller ikke en tomt fradeles før avløpsvann er sikret i samsvar med
forurensningsloven. I søknaden opplyses det at hytta ikke skal ha innlagt vann og at det skal 
være utedo. Hvis det i ettertid skulle bli endringer i disse planene må Teknisk avdeling 
kontaktes og det må søkes om utslippstillatelse. 

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 i full 
drift i dag med om lag 180 vinterfôra sauer. Men fradeling av hyttetomt i omsøkt område vil 
trolig ikke føre til restriksjoner for landbruket da det er et godt stykke unna driftssenteret og 
dyrka jord på eiendommen. Det er tidligere fradelt to hyttetomter i om lag samme område.

Omsøkt parsell er plassert i vår- og høstbeiteområde for rein. Dette er et område med stabil 
beiting i perioden området utnyttes. Økt fritidsbebyggelse vil føre til at den menneskelige 
aktiviteten øker i området. Dette fører til at reinen forstyrres mer og vil få betydning for reinens 
beitemønster. Det er ikke ønskelig med fradeling i et slikt område.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7742 -11

Arkiv: 1942/27/5

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 19.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/10 Nordreisa driftsutvalg 09.03.2010

Deling av eiendom 1942/27/5

Henvisning til lovverk:
Jordloven § 12
Plan og Bygningsloven §§ 7, 20-4, 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 fradeling av om lag 1,2 daa tilleggsareal til allerede etablert boligtomt 27/13 og om 
lag 650 m2 tilleggsareal til allerede etablert hyttetomt 27/14, på eiendom 27/5 i Nordreisa 
kommune.

Videre gis det 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. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteressene i området. Tomtene er allerede bebygd og området innenfor 100 
meterssonen er ikke et typisk friluftsområde som er mye brukt

Saksopplysninger

Det søkes her om fradeling av 2 parseller som tilleggsareal til en eksisterende boligtomt og en 
eksisterende hyttetomt. på om lag 2 daa til sammen, fra eiendom 27/5 i Nordreisa kommune. 
Søknaden er mottatt 10.08.09, og sendt på høring 08.12.09.

Søker: Kjell Halonen, Geira, 9151 Storslett
Erverver: - Tilleggsareal hytte: Grete Salomonsen, Hannestadfjellet 39, 1715 Yven

- Tilleggsareal bolig: May Halonen, Geira, 9151 Storslett
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Eiendommen ligger på Geira i Reisadalen, om lag 19 km fra Storslett sentrum. Parsellene som
søkes fradelt består av furuskog på lavproduktiv jord.

I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 27/5 et totalareal på 133,4 daa. Av dette er
37,3 daa fulldyrka jord, 15,9 daa overflatedyrka jord, 36,8 daa skog på middels bonitet, 16,2 daa
skog på lav bonitet, 23,3 daa uproduktiv skog, og 3,9 daa annet areal.

Den eksisterende hyttetomta, eiendom 27/14, er på 519 m2. Det omsøkte tilleggsarealet til denne 
hyttetomta er på om lag 650 m2. Til sammen vil denne hyttetomta bli i underkant av 1,2 daa. 
Den eksisterende boligtomta, eiendom 27/13, er på 1,2 daa. Det omsøkte tilleggsarealet til denne 
boligtomta er på om lag 1,2 daa. Til sammen vil denne boligtomta bli om lag 2,4 daa.

Søknaden begrunnes med at begge tomteeierne ønsker å få ting som er lagret på det omsøkte 
arealet på sin egen eiendom.

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

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 reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, sametinget, Troms 
fylkeskommune, NVE og fylkesmannen i Troms. Det er ikke kommet uttalelse fra NVE og 
fylkesmannen i Troms. Det antas derfor at de ikke har noen innsigelser til saken.

Troms fylkeskommune, datert 22.12.09
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Vi viser til brev av 08.12.09.

På parsellene 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.

Sametinget, datert 04.01.10
Vi viser til Deres brev av 08.12.2009.

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 (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.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, datert 05.01.10
Viser til oversendelse mottatt 18.12.2009. Saken har vært til høring i Rbd 35 Favrrosorda. 
Distriktet har muntlig uttalt at det ikke er merknader til søknaden.

Områdestyret i Vest Finnmark v/reindriftsagronomen vil uttale:
Områdestyret har ikke merknader til søknad om deling av eiendom 1942/27/5 ved Geira i
Reisadalen. Områdestyret vil bemerke at området er et sommerbeiteland.
Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon 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.

Det har ikke vært selvstendig drift på eiendommen siden 2004. Eiendommen er av en slik 
størrelse at det kan drives en økonomisk forsvarlig drift på den. Det omsøkte arealet består av 
furuskog på lav produktiv jord. Hyttetomta er allerede etablert ganske nært fulldyrka jord. 
Utvidelsen av tomta vil være noen meter nærmere jorda som dyrkes, men vil trolig ikke føre til 
noe mer restriksjoner for landbruket. Omsøkt areal egner seg ikke til beite. I dag leies dyrka 
mark bort til bruk i drift. En fradeling vi trolig ikke føre til konsekvenser for landbruket.

En eventuell fradeling av tomten skal ikke føre til mer bygging. Det er derfor ingen grunn til å 
tro at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. Når tomtene allerede er bebygd vil trolig 
ikke en fradeling føre til større konsekvenser for friluftsinteressene i området. 
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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. De tomtene det søkes 
tilleggsareal til har allerede etablert avkjørsel til kommunal vei.

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. Det er ikke fare for 
oversvømmelse fra Reisaelva, da det er gjort forebygning langs elva ved denne strekningen. 

Omsøkte arealer er innenfor 100 metersonen til Reisaelva. I følge plan- og bygningsloven § 20-4 
er det ikke ønskelig med privatisering av strandsonen. Ved å fradele innenfor 100 metersonen 
vil føre til noe mer privatisering av strandsonen, men området er ikke et typisk friluftsområde 
som er mye brukt.

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. Størrelsen på 
eiendommen det søkes deling fra tilsier at den kan egne seg til en liten saueproduksjon. . 
Eiendommen er ikke i selvstendig drift i dag. Fulldyrka jord på eiendommen leies og høstes av 
et bruk i drift. Det omsøkte arealet kommer trolig ikke i konflikt med landbruksinteresser i 
området.

Omsøkt areal ligger innenfor 100 metersonen til Reisaelva. Det kan medføre noe mer 
privatisering av området, men tomtene er allerede bebygd og området er ikke et typisk 
friluftsområde som er mye brukt.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4255 -12

Arkiv: 1942/74/2

Saksbehandler:  Julie Heidenberg

Dato:                 22.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/10 Nordreisa driftsutvalg 09.03.2010

Klage - Deling av eiendom 1942/74/2

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

Vedlegg
1 Kart
2 Kart over hele eiendom 74/2
3 Særutskrift arkivsak 06/00486

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 
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overflatedyrka jord, 1,6 daa innmarksbeite, 14,9daa skog på høy 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.

Tidligere behandling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 02.02.2010

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
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.

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
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
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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
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

Side 66



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.

Klagebehandling til møte i driftsutvalget 09.03.10

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i møte 02.02.10 å ikke fradele en bebygd tomt til 
fritidsformål på 50 daa på eiendom 74/2 i Nordreisa kommune (sak 9/10).
Søker Andor Fyhn har påklaget Nordreisa kommunes avgjørelse om å ikke godkjenne fradeling 
av 50 daa bebygd tomt til fitidsformål.

Anke på vedtak

Viser til deres behandling av sak 1942/74/2, fradeling av eiendommen 74/2 i Rotsundelvdalen.
Deres begrunnelse at det ikke skal fradeles så store "hyttetomter" som 50 daa. er litt uforståelig, 
da eiendommen tidligere er definert som fritidseiendom, se vedlagte kopi av vedtak i 
kommunen, sak 0121/06 av 23/11 - 2006. Dette vedtaket fikk jeg pr, tlf. bekreftet gjaldt generelt 
på eiendommen og kommunen kunne ikke gå tilbake på dette. All jord som har vært dyrket om 
som eventuelt kan dyrkes samt alle bygninger tilfaller den fradelte parten, og vil da bli tatt vare 
på og holdt ved like.
Eiendommen brukes i dag som fritidseiendom, og det vil ikke bli noen endringer utover det, 
annet enn at den blir mer brukt. Da jeg av helsemessige årsaker ikke lengre er i stand til å
vedlikeholde bygninger etc, vil et eventuelt avslag sannsynligvis medføre at eiendommen gror 
igjen og bygningene forfalle, og er det slike tilstander Nordreisa kommune ønsker seg i ei flott
bygd, som jeg ikke har lyst til å brenne alle broer bak meg fra, derfor en grunn til fradeling.
Jeg vil også bemerke den lange behandlingstiden dette har tatt (10 mdr.), noe som er helt 
uakseptabelt.
Håper dette blir tatt opp på møte den 9/3-2010 og et positivt svar.

Kommentar til klagen
Det er riktig at det tidligere er gjort et vedtak der Laila M. Gustavsen og Truls Hallen fikk 
konsesjon for erverv av eiendommen 74/2 til fritidsformål (sak 0121/06). Da skulle hele 
eiendommen selges samlet. Selv om det er gitt konsesjon til fritidsformål tilsier eiendommens 
størrelse at dette er en landbrukseiendom. Etter at konsesjon ble innvilget ble ikke salget 
gjennomført.
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Konsesjonsloven og jordloven er to uavhengige lover. Det er ingen sammenheng mellom 
tidligere konsesjonssøknader og delingssøknader. I utgangspunktet er deling av en eiendom 
ulovlig, jfr. jordloven. Det må enten være store samfunnsmessige interesser som taler for deling, 
eller at deling er forsvarlig ut fra avkastningen eiendommen kan gi. 

Da det tidligere ble gitt konsesjon til fritidsformål på eiendommen var innstillingen fra 
administrasjon negativ pga bosetningsmessige hensyn (se vedlegg). Det er ikke ønskelig med 
store hyttetomter i et område hvor kommunen ønsker å opprettholde og videreutvikle dagens 
bosettingsmønster, jfr. Kommuneplan for Nordreisa 2002. Å dele opp eiendommen i flere store 
hyttetomter er i strid med kommuneplanens arealdel hvor det er påpekt at det ikke er ønskelig 
med tomter større enn 2 daa.

Hva som er uttalt pr telefon tidligere kan verken bekreftes eller avkreftes. Men selv om denne 
eiendommen benyttes til fritidsformål er det en landbrukseiendom. For at eiendommen ikke skal 
være en landbrukseiendom må den reguleres til et annet formål gjennom plan. Eiendom 74/2 er i 
følge kommuneplan i et LNF-område (landbruk-, natur- eller friluftsområde, og størrelsen på 
eiendommen tilsier at eiendommen er en landbrukseiendom. 

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 ei bygd hvor kommunen ønsker å opprettholde og videreutvikle det 
eksisterende bosetningsmønteret. Den er og en viktig jordbruksbygd i Nordreisa kommune. 

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. Størrelsen på 
tomta argumenteres med elgvald. Elgvald er et moment som ikke skal tas hensyn til i en 
delingssøknad.
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Nordreisa kommune

Saksbehandler: Asle Amundsen
Arkivsak: 06/00486

Saksnr.: Utvalg Møtedato
0040/06 Driftsutvalget 29.05.2006
0064/06 Driftsutvalget 19.06.2006
0121/06 Driftsutvalget 20.11.2006

SØKNAD OM KONSESJON 74/2

Saksdokumenter:
• Søknad om konsesjon, mottatt 21.03.06

Vedlegg:
•opi av øk. kartverk

SÆRUTSKRIFT

Saksframstilling:
Søker: Laila Mariann Gustavsen, Fjordveien 589, 9100 Kvaløysletta
Medsøker: Truls Hallen
Selger: Andor Fyhn, Nordli 6, 9300 Finnsnes

Sak 0121/06

Arkiv: GÅRD 74/2

Sammendrag:
Det søkes om konsesjon for erverv av eiendommen 74/2 i Rotsundelvdalen til fritidsformål.
Det forligger planer-om å bruke-deler av jorda til beite for søkernes hester, dyrking av potet og
grønnsaker. Deler av jorda vil også bli bortleid. I dag høstes deler av jorda av nabobruk. Det
opplyses at eiendommen vil bli benyttet store deler av sommerhalvåret. Etter vår mening bør
bosettingsmessige hensyn vektlegges, og derfor framlegges søknaden med negativ innstilling.

Eiendommen ligger i Rotsundelvdalen, 3 km ovenfor Rotsund kapell og ca. 1 km fra
vegenden ved Helgeli. Eiendommen er i landbruk, natur- eller friluftsområde i
kommuneplanens arealdel. Rotsundelvdalen er et godt jordbruksområde med flere bruk i drift
i den nedre delen av dalen. Det øverste bruket med igangværende drift ligger 2,3 km fra
Rotsund kapell. Befolkningsutviklingen er forholdsvis stabil, spesielt i den nedre delen av
Rotsundelvdalen.

Eiendommen som består av to parseller, med ca. 150 m avstand mellom parsellene, har
følgende arealer: 10 daa fulldyrka jord, 7 daa overflatedyrka jord, 27 daa produktiv lauvskog,
100 daa ubonitert lauvskog og 38 daa amnet areal. Til sammen 182 daa, av dette ligger 164 daa
på hovedparsellen.
I flg. konsesjonssøknaden har eiendommen bolig og tjøsbygning. Boligen opplyses å være
bygd omkring 1950 i 1,5 etasje og grunnflate på ca. 70 m2. Fjøsbygningen er oppført i 1952
med grunnflate på ca. 80 m2. Begge bygningepe opplyses å være i middels stand.
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Sak 0121/06

Søkeren Laila M. Gustavsen er snart 33 år, mens hennes  medsøker er  10 år eldre. Begge er
bosatt i Tromsø.

Formålet med ervervet er å  bruke eiendommen som fritidseiendom. Det  tas silcte på dyrkin,g
av potet og grønnsaker. Deler av jorda vil bli brukt som  beite for  hestene til søkeren. Det
opplyses videre i søknaden at deler eiendommen leies ut og blir høstet av nabobruk/leietaker,
noe søkerne sier vil videreføres dersom de får overta eiendommen. Eiendommen vil ellers bli
benyttet store deler av sommerhalvåret

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

I kommuneplanen for Nordreisa fra 2002 er det sagt at man ønsker å opprettholde og
videreutvikle dagens bosettingsmønster. Rotsundelvdalen er en viktig jordbruksbygd i
Nordreisa, og det anses som viktig for bosettingen i området at slike eiendommer som nå
søkes  ervervet blir bebodd. Dette vil og på sikte styrke trivselen i bygda, og dermed større
sjangse for fortsatt jordbruksaktivitet i området. Dersom omsøkte konsesjon til fritidsformål
avslås, kan det likevel ikke med sikkerhet sies at andre vil bosette seg på eiendommen. Men
eiendommen ligger slik til at det er mulig å foreta dagpendling i arbeidsmessig sammenheng
til kommune- og regionsenteret Storslett. Samtidig har eiendommen skog og jordressurser
som gjør den attraktiv som bosted, siden det er en viss etterspørsel etter "småbruk" for
bosetting. I området ved konsesjonseiendommen er det flere bolighus.

Ved vurderingen er det også lagt vekt på at Nordreisa kommune har lagt seg på en forholdsvis
restriktiv linje når det gjelder fritak fra boplikt i saker etter odelslovens § 27, noe som
medfører at saker i forhold til konsesjonsloven under ellers like forhold ikke bør vurderes
særlig annerledes. Dette med bakgrunn at i bo- og drivepliktsaker etter odelslovens er det ofte
sterke personlige og familiemessige tilknytninger til eiendommene som behandles.

Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget i Nordreisa viser til konsesjonslovens §§ 1 og 9 og avslår søknaden om
konsesjon fra Laila M. Gustavsen og Truls Hallen for erverv av eiendommen gnr. 74 bnr. 2 i
Nordreisa i kommune til fritidsformål.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på bosettingsmessige forhold. Driftsutvalget er av den
oppfatning at omsøkte eiendom som både har bolig- og fiøsbygning i middels stand og ligger i
et viktig landbruksområde i kommunen bør være bebodd. Dette for å styrke og opprettholde
bosetningen i h.h.t. kommuneplanen fra 2002.
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Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 29.05.2006 sak 0040/06

Behandling:
Lidvart Jakobsen foreslo at saken utsettes for befaring på neste møte.

Votering:
Lidvart Jakobsens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes for befaring på neste møte.

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 19.06.2006 sak 0064/06

Sak 0121/06

Behandling:
Hans Lilleng fremmet forslag om at saken utsettes pga. at en vil vente på at den innkomne
delingssøknaden blir behandlet.

Votering:
Forslaget fra Hans Lilleng enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

Saken utsatt i påvente av behandling av innkomne delingssøknad.

TIL MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 20.11.2006

Driftsutvalget behandlet konsesjonssøknaden sist i møte den 19.06.2006, sak 0064/06, med
vedtak om å utsette saken i påvente av en delingssøknad.

Delingssøknaden er mottatt 12.07.2006, og gjelder fradeling av 12 daa tomt fra 74/2 som
tilleggsareal til eiendomstomten 74/12. Om lag halvparten av det omsøkte tilleggsarealet
består av lauvskog på middels bonitet, ikke noe av arealet består av dyrkbar jord.
Eiendommen 74/12 er på 1 daa og tillatt fradelt fra 74/2 i 2003. Den innkomne
delingssøknaden har vært ute på høring, uten at høringspartene hadde innvendinger til
søknaden. Den 09.11.06 er delingssøknaden godkjent innvilget etter delegert vedtak.

Kommentar til konses'onssøknaden etter fradelin en:
Selv om 12 daa av eiendommen er godkjent fradelt har eiendommen 74/2 fortsatt aktualitet
som et lite småbruk. Det at eiendommen har slike ressurser gjør den mer attraktiv som bosted,
enn om den besto av ei vanlig boligtomt. Med tanke på styrking av bosettingen i området vil
en fortsatt opprettholde samme innstilling som tidligere.
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Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget i Nordreisa viser til konsesjonslovens §§ 1 og  9 og  avslår søknaden om
konsesjon fra Laila M. Gustavsen og Truls Hallen for erverv av eiendommen gnr. 74 bfir. 2 i
Nordreisa i kommune til fritidsformål.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på bosettingsmessige forhold. Driftsutvalget er av den
oppfatning at omsøkte eiendom som både har bolig- og fiøsbygning i middels stand og ligger i
et viktig landbruksområde i kommunen  bør være  bebodd. Dette for å styrke og opprettholde
bosetningen i h.h.t. kommuneplanen fra 2002.

Vedtaket kan påklages etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker etter motatt melding om
vedtaket. Det kan gis flere opplysninger om klageretten ved å kontakte Nordreisa kommune,
Utviklingsavdelingen, 9151 Storslett

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 20.11.2006 sak 0121/06

Behandling:
Forslag fra Ragnhild Hammari:
Driftsutvalget i Nordreisa viser til konsesjonslovens §1 og godkjenner søknaden om konsesjon
fra Laila M. Gustavsen og Truls Hallen for erverv av eiendommen gnr. 74 bnr. 21 Nordreisa i
kommune til fritidsformåL

Vedtaket kan påklages etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker etter mottatt melding om
vedtaket. Det kan. gis fiere opplysninger om klageretten ved å kontakte Nordreisa kommune,
Utviklingsavdelingen, 9151 Storslett

Votering:  
Forslaget fra Ragnhild Hammari vedtatt med 5 mot 1 stemme.

VEDTAK:  

Driftsutvalget i Nordreisa viser til konsesjonslovens §1 og godkjenner søknaden om konsesjon
fra Laila M. Gustavsen og Truls Hallen for erverv av eiendommen gnr. 74 bnr. 2 i Nordreisa i
kommune til fritidsformål.

Vedtaket kan påklages etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker etter mottatt melding om
vedtaket. Det kan gis flere opplysninger om klageretten ved å kontakte Nordreisa kommune,
Utviklingsavdelingen, 9151 Storslett

Rett utskrift
23.11.2006

"
Bente Fy
sekretær

Sak 0121/06
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Utskrift til: Laila Mariann Gustavsen, Fjordveien 589, 9100 Kvaløysletta
Andor Fyhn, Nordli 6, 9300 Finnsnes

Sak 0121/06
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